Regulamento Maratona de Empreendedorismo da UFRGS 2020
Realizada desde 2000, a Maratona de Empreendedorismo é uma coopetição para
propostas de novos negócios, idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico da UFRGS - SEDETEC.
1. Sobre os Objetivos
1.1 A Maratona é uma atividade de extensão que tem como principais objetivos
capacitar os participantes no desenvolvimento de suas propostas de novos negócios,
perpassando pela validação da proposta e chegando ao teste e venda do
produto/serviço no mercado. Além deste, prospectar projetos de negócios científicotecnológicos para as Incubadoras da UFRGS, ampliar o networking e oportunizar troca
e construção de conhecimento.
2. Sobre os participantes
2.1 Poderão participar da Maratona pessoas da comunidade interna e externa da
UFRGS que tenham uma nova proposta de negócio e que estejam cursando e/ou já
tenham cursado algum curso de graduação em Instituições de Ensino Superior
brasileiras devidamente credenciadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação
(MEC).
3. Sobre as áreas das propostas de novos negócios
3.1 A nova proposta pode estar relacionada com qualquer área de negócios, entretanto,
deverá conter caráter inovador.
3.2 É desejável, mas não excludente, que as propostas atendam às áreas de algumas
das incubadoras da UFRGS, conforme seguem: Biotecnologia, Engenharia, Física,
Química, Saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
3.3 A nova proposta de negócio deve estar em fase de projeto, abrangendo desde um
estágio inicial do estudo do problema a ser resolvido (sem exploração comercial da
oportunidade) até um estágio intermediário (validação da oportunidade).
4. Sobre as inscrições
4.1 As inscrições serão realizadas no site do Programa de Empreendedorismo
(www.ufrgs.br/empreendedorismo), no período de 08 de junho a 05 de julho de 2020.
4.2 Para se inscrever, será necessário: (I) inscrição em equipe (mínimo de 2 integrantes)
e (II) ter uma nova proposta de negócio.
4.2.1 Deverá ser preenchida apenas 1 (uma) ficha por equipe.
4.2.2 A nova proposta de negócio deverá ser descrita na ficha de inscrição, de forma
objetiva. Serão solicitadas as seguintes informações: (i) problema real da sociedade que
a equipe está buscando resolver; (ii) como esse problema é resolvido atualmente; (iii)

descrição da proposta do negócio; (iv) caráter inovador da proposta; (v) experiências e
habilidades dos integrantes da equipe para a execução da proposta.
4.3 A inscrição é gratuita e não confere a participação na Maratona. Após o término do
período de inscrições haverá um processo de seleção e, para os selecionados, o custo
por equipe será de R$ 99,90.
5. Sobre a seleção
5.1 O processo de seleção será dividido em duas etapas: (1) análise da ficha de
inscrição e (2) pitch preliminar.
5.1.1 Na etapa 1, a equipe do Programa de Empreendedorismo pré-selecionará até 30
(trinta) projetos, sendo considerados como critérios de avaliação: (i) a nova proposta de
negócio: clareza na descrição da proposta, a oportunidade de negócio e o
potencial inovador e (ii) competências da equipe para desenvolver o novo negócio . A
seleção dos 30 projetos ocorrerá até o dia 13 de julho de 2020.
5.1.2 Na etapa 2, as equipes pré-selecionadas participarão do pitch preliminar online,
apresentando suas novas propostas de negócio para uma banca avaliadora composta
por pesquisadores, cientistas e integrantes das incubadoras da UFRGS,
empreendedores, profissionais e empresários de mercado e investidores. Serão
considerados como critérios de avaliação: (i) o perfil empreendedor dos integrantes da
equipe, (ii) o potencial inovador da nova proposta de negócio e (iii) clareza na exposição
da proposta. As apresentações do Pitchs serão dos dias 15 a 17 de julho de 2020.
5.2 Após o pitch preliminar, serão selecionadas para participar da Maratona até 25
equipes. A divulgação das equipes selecionadas ocorrerá no dia 20 de julho de 2020.
5.3 Cada equipe selecionada deve confirmar a participação de, pelo menos, 2
integrantes nos encontros presenciais. Não haverá um limite máximo de participantes
por equipe. O prazo para confirmação é dia 06 de agosto de 2020.
5.4 Para confirmar a participação na Maratona, será cobrado o valor de R$ 99,90 por
equipe.
5.4.1 Estão inclusos no valor da inscrição:
- Participação nas atividades presenciais e/ou online;
- Carga horária de mentorias presenciais e/ou online;
- Apresentação do projeto para uma banca final;

- Contato com as Incubadoras da UFRGS e Ecossistema de Empreendedorismo e
Inovação da UFRGS e Região Metropolitana;
- Material de apoio online;
- Certificado.
6. Sobre a estrutura do curso

6.1 A Maratona contemplará atividades presenciais e/ou online, envolvendo encontros
e mentorias, totalizando a carga horária de 60h. Seguindo exigências da OMS e
Decretos da UFRGS, a Maratona está sendo construída para ocorrer 100% online.
6.2 Os encontros abordarão temas relevantes para o desenvolvimento do negócio,
sendo ministrados por parceiros da competição.
6.2.1 Os encontros online serão realizados no período de 19 de agosto a 11 de
novembro, nas quartas-feiras, das 14h às 17h, via sala da SEDETEC na plataforma
Elos. O participante deverá estar presente, em tempo real, em 75% dos encontros.
6.2.2 O encontro final - Pitch Day, será realizado no dia 18 de novembro, em horário e
local a definir.
6.3 As mentorias serão realizadas de forma individual (por equipe) e coletiva, sendo
realizadas por empreendedores, profissionais e pesquisadores da UFRGS e de
mercado.
7. Sobre o Pitch Day
7.1 Todas as equipes participarão do Pitch Day, onde apresentarão suas propostas de
novos negócios para uma comissão avaliadora composta por investidores,
empreendedores das áreas específicas dos projetos e docentes da UFRGS.
8. Sobre os destaques
8.1 No Pitch Day, serão reconhecidos três destaques em 3 categorias: Destaque
Ideação, Destaque Execução e Destaque Mercado. Os destaques serão escolhidos de
acordo com 4 critérios: (I) grau de inovação tecnológica, (II) sustentabilidade, (III)
potencial inovador do negócio, (IV) evolução da equipe durante a Maratona.
8.2 Os destaques serão premiados com:
- Tablet;
- Participação no Edital de Pré-Incubação das Incubadoras da UFRGS;
- Formalização da empresa e 3 (três) meses do honorário de manutenção mensal;
- Oficina de busca e registro da marca;
- Horas de mentoria.

8.3 Os itens elencados em 8.2 poderão sofrer modificações ao longo da realização da
competição.
9. Sobre o cronograma
Inscrições: 08 de junho a 05 de julho de 2020
Divulgação dos pré-selecionados: 13 de julho
Pitch Preliminar: 15 a 17 de julho 2020

Divulgação dos selecionados: 20 de julho de 2020
Realização do Curso: 19 de agosto a 11 de novembro
Pitch Day + Encerramento: 18 de novembro
10. Sobre a certificação
11.1 O participante que tiver frequência mínima de 75% nas atividades online em tempo
real, e realizar a entrega de 100% das atividades requeridas nos encontros, receberá
certificado emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da UFRGS.
11. Colaboração com a Mídia e Direito de Imagem e Som de Voz
12.1 Os participantes da Maratona de Empreendedorismo da UFRGS 2020 concordam
em conceder entrevistas e participar de pesquisas e reportagens que por ventura sejam
solicitadas pela equipe da coordenação da atividade. Também autorizam a Organização
da Maratona a veicular as imagens e som de voz oriundas das atividades nos diversos
tipos de mídia.
12.2 Os projetos destaque comprometem-se a mencionar e divulgar – em qualquer
espécie de mídia e eventos – o nome dos realizadores e parceiros da Maratona.
13. Sobre as Disposições Gerais
13.1 A participação na Maratona de Empreendedorismo implica a aceitação integral do
presente regulamento.
13.2 A UFRGS reserva-se o direito de invalidar a participação na Maratona de
Empreendedorismo de todas as equipes participantes que não se adequarem ao
regulamento.
13.3 Dúvidas ou situações não previstas neste documento serão resolvidas pela
comissão organizadora da Maratona, no Programa de Empreendedorismo da
SEDETEC (Praça Argentina, s/n, prédio 11.102 – Chateau, Porto Alegre/RS, fone (51)
3308.4231).

