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REGULAMENTO OFICIAL do Desafio INOVA Paula Souza de IDEIAS a NEGÓCIOS  
Agência de Inovação INOVA PAULA SOUZA - EMPREENDEDORISMO & STARTUP 

 

Calendário de Atividades do Desafio INOVA Paula Souza - Edição 2015 
Datas Eventos  

01/05/2015 Lançamento Oficial do Desafio INOVA Paula Souza – IDEIAS a NEGÓCIOS  

Ampla divulgação em todas as mídias sociais do Centro Paula Souza 

 

01/05/2015 
a 
29/08/2015 

ETAPA 1 inscrições desenvolvimento na Plataforma do IDEIALab, dos projetos de Lean Startup em seus 

respectivos Eixos Tecnológicos e “Upload” do CANVAS do respectivo Modelo de Negócios e do Elevator’s 

Pitch.  

Os projetos inscritos em 2014 que participaram ou não do Desafio 2014 devem ser reeditados.  

30/08/2015 
a 
08/09/2015 

ETAPA 2 - seleção das equipes pela unidade (dez melhores projetos), que receberão o Certificado de 

Menção emitido pelo Núcleo Local de Inovação. Esses projetos estarão habilitados para participar da 

etapa 3 “DETALHAMENTO DA IDEIA” dos quais serão selecionados três que irão representar a unidade na 

etapa regional (etapa 4).  

No dia 08/09/2015 -  Núcleo Local irá informar por meio de link que será divulgado, os dados dos 

projetos classificados na etapa da unidade que participarão da etapa 3.  

09/09/2015 
a 
30/11/2015 

ETAPA 3 – Detalhamento da ideia em conformidade com o formulário padrão que será disponibilizado, 
que deverá adequar os projetos nos aspectos de viabilidade de mercado e financeiro.  

Nessa etapa o Núcleo Local de Inovação irá indicar até o dia 02/12/2015 os três melhores projetos que 
irão participar da etapa regional do DESAFIO. 

O formulário de detalhamento deverá ser anexado em PDF no espaço reservado do CANVAS.  

03/12/2015 
a 
15/12/2015 

Etapa 4: Avaliação dos projetos a nível regional que foram classificados pela etapa 3, deverá selecionar 
os 15 melhores projetos do Polo. 

Que estarão homologados para serem publicados na vitrine compondo os 240 projetos selecionados 
nos Polos.  

Importante ressaltar que esses 240 projetos de vitrine passam a ser elegíveis a possíveis concursos, 
prêmios ou capacitações promovidas pela INOVA e receberão o certificado de Menção Honrosa 
Regional, emitido pela Coordenação Regional em conjunto com o Coordenador de Empreendedorismo 
da Inova Paula Souza. 

16/12/2015 
a 
21/12/2015 

Etapa 5:  Comitê regional irá classificar e divulgar os três melhores projetos do Polo entre os 15 
classificados na etapa 4. 

O comitê será instalado na sede regional e fechado ao público, composto de no mínimo 5 

(cinco) membros da Comunidade Regional, que selecionará os três melhores projetos entre os 

15 (quinze) classificados na etapa 4, para participar da fase estadual, etapa 6 

23/12/2015 Publicação das equipes classificadas na etapa 5 para disputa a nível estadual para etapa 6. 

01/02/2016 
a 
28/02/2016 

Etapa 6: nessa etapa será feita a avaliação dos 48 projetos classificados na etapa anterior a nível 
estadual, para classificar os 10 (dez) melhores projetos. 

10/03/2016 Divulgação dos dez (10) projetos classificados a nível estadual para participar do melhor dos melhores. 

Final de 
março de 
2016 

(data a ser 
publicada) 

Etapa 7 – O “Melhor dos Melhores” 

O conjunto dos 10 (dez) classificados na Etapa 6 passarão automaticamente a concorrer ao “Melhor dos 

Melhores”. Nesta Etapa, esses premiados farão suas apresentações orais de suas Lean Startups, dentre 

as quais serão escolhidas as 3 Melhores para menção Ouro, Prata e Bronze e entrega dos respectivos 

prêmios. 

 

A plataforma do IDEIALab permanecerá acessível durante todo o período.  


