
 
REGULAMENTO SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB 

VERSÃO – MAIO/JUNHO DE 2021 

 

A fim de estimular as melhores oportunidades acadêmicas e de conexão com o 

mercado para nossos alunos de graduação e pós graduação, a UPE, UFPE, UFAPE, 

UNIVASF, IFPE e IF-SERTÃO-PE, UFRPE, propõem conjuntamente com o Sebrae a 

edição MAIO/JUNHO do SEBRAE STARTUP WAY UPE e FEDERAIS CLUB. 

“A força capaz de mover o país vem de cada empreendedor que arregaça as mangas 

e faz acontecer. É nisso que o SEBRAE acredita há mais 40 anos, no trabalho duro e 

em mais liberdade para quem quer produzir mais”. O SEBRAE está presente em todo 

o Brasil e com vários serviços online e presenciais. 

“O SEBRAE possui a expertise em todos estágios de desenvolvimento de uma empresa 

e ou startup. Sempre apoiando os empreendedores para que possam ganhar 

competitividade neste ambiente incerto e complexo. Também possui atuação em 

diversos estágios do mindset do empreendedor. Como por exemplo, na fase inicial da 

formação da cultura empreendedora”. 

Em parceria com o SEBRAE, o desafio tem como objetivo proporcionar uma 

experiência imersiva para que nossos alunos desenvolvam as competências e 

habilidades exigidas pelo mercado. Tais como: resolver problemas complexos, 

pensamento crítico, criatividade, liderança, trabalho em equipe, inteligência emocional 

e tomada de decisão; Além do uso de mídias para trabalhos em equipe e saber se 

comunicar adequadamente com o mercado. 

Neste documento, o aluno interessado, poderá entender o regulamento, que contém as 

informações básicas e regras aplicáveis ao SEBRAE STARTUP WAY UPE E 

FEDERAIS CLUB. Portanto, os participantes, no ato de seu cadastro e inscrição 

aderem integralmente a todas as suas disposições, declarando que aceitam todos os 

termos deste regulamento. 

A PREMIAÇÃO: 

- As 05 melhores equipes participarão do curso Bootcamp no Sebraelab online, 

conforme programação disponibilizada. Sendo o curso totalmente gratuito para os 

vencedores. 

- Todas as equipes que concluírem todas as entregas até o prazo máximo de 04 de 

junho de 2021, até às 23h59min, receberão um certificado do SEBRAE/PE de 

participação de 30h, referente a participação de toda a trilha do SEBRAE STARTUP 

WAY UPE E FEDERAIS CLUB. 

- Os mentores cujas equipes consigam realizar todas as entregas no prazo, receberão 

um certificado de participação de mentoria. 

Destacamos, por fim, que a maior premiação do SEBRAE STARTUP WAY UPE E 

FEDERAIS CLUB será a contribuição social, ou seja, a certeza de estar construindo 



 
soluções reais para enfrentar os maiores desafios que estamos e estaremos vivendo 

nesta década. 

 

O DESAFIO 

Desenvolver negócios inovadores e escaláveis que venham trazer soluções para 

atender ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Organização das Nações 

Unidas - ONU. 

 
Imagem 1: Quadro com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dividido por 5 setores (Governança, 

Trabalhadores, Comunidade, Meio Ambiente e Clientes). 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma coleção de 17 metas 

globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas 

sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012. Com o intuito de 

produzir um conjunto de metas possíveis, na busca de suprir os desafios ambientais, 

políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta. 

O participante poderá conhecer mais sobre os objetivos do desenvolvimento 

sustentável; conhecido também pela abreviatura ODS através deste link das Nações 

Unidas https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030 

 

1 - PRINCIPAIS ETAPAS DO DESAFIO: 

• Etapa I – Entregas – As equipes deverão realizar as entregas de todos os 

documentos dentro da data prevista. 

• Etapa II - Pré-Banca – Os Pitches das equipes são gravados e apreciados pelos 

membros da Pré-Banca, que faz as análises, atribui as notas de cada critério avaliado, 

emite os feedbacks para as equipes e seleciona os 05 (cinco) projetos melhor pontados, 

para indicação na Banca Final. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030


 
• Etapa III - Banca Final Top 5 – Os 05 (cinco) projetos indicados pela Pré-Banca serão 

apresentados e defendidos ao vivo pelas equipes, em reunião remota, estilo live, para 

a Banca Final formada por Professores das IES, SEBRAE e Convidados, que julgará 

os vencedores desta edição do SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB. 

 

2 - DAS DATAS E DO LOCAL 

 

2.1 - O SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB acontecerá no período 

de 10 de maio de 2021 a 09 de junho de 2021. 

2.2 - O evento será realizado de forma inteiramente ONLINE E GRATUITO. Sendo 

realizado por meio das plataformas Zoom, Google e o telegrama. 

 

3-DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 – Os alunos das IES participantes poderão efetuar a pré-inscrição para o evento, 

desde que aceitem os termos deste referido documento. 

3.2 - É permitida somente 01 (uma) inscrição por CPF (pessoa física) e participar de 

uma única equipe composta por alunos da IES - Instituições de Ensino Superior 

participantes SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao fazer a inscrição o aluno deverá preencher corretamente 

seus dados, pois a emissão do certificado de participação, bem como possíveis 

premiações contempladas, serão emitidas de acordo com o preenchimento dos dados 

registrados na inscrição. 

3.3 - As inscrições serão feitas individualmente por aluno, podendo também formar suas 

equipes com outros alunos que já estejam também inscritos. A quantidade de membros 

poderá ser de mínimo 4 e máximo de 6 por equipe. 

3.4 - As inscrições se darão no período de 24 de abril a 24 de maio de 2021 até às 

23h59min, por meio do preenchimento de todos os campos obrigatórios no formulário 

eletrônico de pré-inscrição (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR AO LINK DO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES): 

  

 Link de Inscrição: https://bit.ly/3oewTd1 

Atenção: as equipes precisarão ter a habilidade de gerar engajamento de seus 

membros. 

3.5 – O reenchimento e envio do formulário eletrônico garante a participação da pessoa 

inscrita no SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB, com o devido código 

gerado automaticamente pelo Sympla.com. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO 

 

https://bit.ly/3oewTd1


 
4.1 - A participação no SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB é voluntária, 

gratuita, nominativa e intransferível. 

4.2 - A equipe participante que não realizar a primeira entrega no prazo sugerido de 

26 de maio de 2021, até às 23h59min, terá nova chance de entrega, até às 

23h59min do dia 29 de maio de 2021, tendo a ciência de que a utilização desse 

novo prazo refletirá nos critérios de desempate para a Pré-Banca e Banca Final. 

4.3 - Os participantes competirão em equipes formadas de 04 (quatro) a 06 (seis) 

integrantes, devendo sempre ser observado o tema do desafio desta edição. 

4.4 - Em caso de motivo pessoal, algum dos membros venha a desistir, a equipe 

ainda poderá continuar com até 3 membros, enviando justificativa para a Comissão 

Organizadora. 

 

5. DA PROGRAMAÇÃO 

A programação do SEBRAE STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB compreende 

sessões de mentorias, palestras e avaliações para a seleção das melhores soluções 

desenvolvidas. 

A programação completa será divulgada somente no canal de comunicação oficial 

dentro do Telegram. 

Inscrições: 20 de abril a 24 de maio de 2021 até às 23h59min. 

5.1 - Palestras acontecerão no seguinte período: 24 de maio a 02 de junho de 2021, 

conforme programação a seguir: 

PALESTRAS- momentos ao vivo DIA HORÁRIO 

1. Temática da abertura 24/maio/2021 17h às 19h 

2. Exploração do Problema 26/maio/2021 17h às 19h 

3. Modelagem de Negócio 31/maio/2021 17h às 19h 

4. Pitch: como vender sua ideia 02/junho/2021 17h às 19h 
 

5.2 - Mentorias acontecerão no período de 25 de maio a 09 de junho de 2021. Será 

marcado previamente de acordo com a necessidade. A combinar com o mentor 

credenciado no evento. 

MOMENTOS DE MENTORIA DIA HORÁRIO 

Tira dúvidas sobre a Foto da equipe 25/maio/2021 até às 23h59min 

Planejar com a matriz CSD 
Como explorar e validar a problemática 

27/maio/2021 até às 23h59min 

Tirar dúvidas e analisar com as equipes o modelo de 
negócio construído 

01/junho/2021 até às 23h59min 

 



 
5.3 – Pré-Banca de Avaliação: 
 

Para participar da Pré-Banca de Avaliação, as equipes deverão realizar todas as 

entregas e os Pitches Gravados até dia 04 de junho de 2021 às 23h59min, 

conforme item 7. DAS ENTREGAS 

Somente os Pitches enviados no prazo serão analisados pela Pré-Banca. A entrega 

do Pitch fora do prazo eliminará a participação da equipe na Pré-Banca.  

A comissão receberá os Pitches porventura não enviados no prazo, até o final do 

Certame às 19h00 do dia 09 de junho de 2021, o que dará o direito à equipe de receber 

o certificado de participação com 30h. 

Após o resultado da Pré-Banca será enviado um email para cada a equipe participante, 

contendo um relatório a sobre o PITCH, Modelo de Negócio e Matriz CSD, além da 

informação se o projeto foi classificado para fase final ou se não avançou, em 

conformidade com os critérios de avaliação conforme proposto no item 6. DOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 

Para as equipes designadas para o TOP 5, será ofertado o PITCH TESTE no dia 

08/06/2021, das 18h às 19h, no qual as cinco equipes que irão para a Final, 

apresentarão seus Pitches para uma comissão formada de professores mentores. Não 

haverá julgamento nem notas, mas cada equipe receberá um feed back durante a 

evento e poderá melhorar seu Pitch para a Banca Final.   

5.4 – BANCA FINAL – TOP 5 

Pitch ONLINE ao vivo das 16h às 19h do dia 09 de junho de 2021, com uma banca de 

avaliadores convidados, composta por professores da IES, do SEBRAE e 

Empreendedores convidados. 

Pitch ao vivo - TOP 5 - FINAL DIA  HORÁRIO 

• TOP 5 – As equipes classificadas como TOP 5, irão realizar seu Pitch 
de quatro minutos para uma banca. 

• O Pitch acontecerá de forma online na plataforma Zoom ou similar. 

• O tempo máximo de apresentação do Pitch por equipe será de 04 
(quatro) minutos. Após apresentação de cada Pitch, a banca terá o 
direito de realizar perguntas, que deverão ser respondidas pela 
equipe. A banca não poderá ultrapassar o tempo de 4 minutos de 
questionamentos a uma equipe. 

• Ao final de todos os Pitches, a banca avaliadora se reunirá para eleger 
os 5 ganhadores do desafio SEBRAE STARTUP WAY UPE e 
FEDERAIS CLUB, versão maio/junho-2021. 

 

 

 

09/junho/2021 

 

 

 

16h – 19h 
(fuso horário 
de Brasília)  

 

Detalhes do cronograma das entregas a serem realizadas ao longo do SEBRAE 

STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB, encontram-se descritas no item 7. DAS 

ENTREGAS. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 Para referida análise, serão considerados os seguintes pontos: 



 
a)  criatividade e originalidade da solução: o quanto a solução que o projeto 

traz é inovadora, original e disruptiva; 

b)  aplicabilidade da solução para com o desafio: o quanto o projeto apresenta 

evidências de aplicabilidade de sua solução; 

c)  validação do problema: o quanto o projeto apresenta evidências de suas 

pesquisas e levantamento de dados sobre o problema escolhido; 

d)  viabilidade de execução real da solução desenvolvida: o quanto o projeto 

apresenta viabilidade de ser executado, em termos técnicos, logísticos, 

financeiros etc.; e, 

e)  modelo de monetização: o quanto o modelo de monetização escolhido é 

consistente e eficiente. 

6.2 – Períodos de Avaliação: 

a)  No período entre o dia 05 a 08 de junho de 2021, uma banca avaliadora, Pré-

Banca, convidada pela Comissão Organizadora fará as análises e avaliações 

para validar as melhores soluções do desafio. 

b)  No dia 08 de junho de 2021, será comunicado via Telegram o resultado dos 

projetos selecionados para a Banca Final Top 5, que ocorrerá no dia 09 de junho 

de 2021. 

c)  No dia 09 de junho de 2021, será realizada a Banca Final do Pitch ao vivo do 

Top 5. Sendo neste dia selecionados os 3 melhores pitches e vencedores do 

desafio STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB – Edição maio/junho de 2021. 

 

7. DAS ENTREGAS 

Será considerada entrega válida toda entrega enviada unicamente através do link do 

Google Form, respeitando as datas e horários máximos para aceitação do envio. 

Os arquivos poderão ser enviados na extensão .pdf, xls ou .doc.  

O Pitch será entregue via link não listado do youtube.  

7.1 Exceto a última entrega (Pitch gravado), as demais datas são sugeridas para uma 

boa prática e para servir de critério de desempate no ranking da Pré-Banca e Banca 

Final.  

Na tabela a seguir consta o cronograma de entrega e sua respectiva descrição. 

ENTREGAS DESCRITIVO DA ENTREGA DIA  HORÁRIO 

Foto da equipe 
  

• Montagem com a foto ou avatar dos 
integrantes. 

• O tamanho retrato como se fosse 
uma postagem no Instagram e 

• Formato de imagem com extensão 
jpg. 

        26/maio/2021 até às 23h59min. 



 

• É facultativo você postar sua foto 
nas redes sociais usar #sebrae e 
#(sua faculdade) e com a frase "Tô 
dentro do SEBRAE Startup Way 
UPE e FEDERAIS CLUB, edição 
mai/jun-2021” 

Matriz CSD • Preencher a matriz CSD a partir do 
arquivo disponibilizado 

• Salvar o arquivo com extensão do 
Excel ou em PDF. 

• Enviar através do link 
disponibilizado. 

31/maio/2021 até às 23h59min 

Modelo de negócio • Preencher o CANVAS de modelo de 
negócio a partir do arquivo 
disponibilizado. 

• Salvar o arquivo com extensão do 
Excel ou em PDF. 

• Enviar através do link disponibilizado 

02/junho/2021 até às 23h59min 

Pitch gravado 
(desclassificatório) 

• O arquivo poderá ser gravado em 
formato de apresentação na web ou 
em formato de storytelling. 

• Deve ser gravado no YouTube e 
enviado o link do endereço em que 
ficou gravado no YouTube 
(sugerimos o link não listado). 

04/junho/2021 até às 23h59min 

 

Existem duas datas que requerem atenção: 

A primeira data (26/05/2021) é a entrega da foto da equipe. Quando entregue fora do 

prazo e até (31/05/2021), acarreta a penalidade no critério de desempate. Depois dessa 

segunda data a equipe será desclassificada. 

A segunda data (04/05/2021) é a entrega do Pitch gravado e também das demais 

entregas, exceto a foto da equipe, que impacta em desclassificação da equipe. 

Caso a equipe tenha problemas técnicos para enviar as entregas, poderá se comunicar 

com as pessoas designadas pela Comissão Organizadora para que avalie e busque 

uma solução. Atenção: possíveis problemas técnicos serão analisados para aceitação, 

desde que comunicados com no prazo de até 1h (uma hora) antes do prazo oficial da 

entrega. 

Os participantes deverão declarar suas entregas em equipe por meio de formulários 

Google Form, disponibilizados pela coordenação do evento. 

Os participantes deverão entregar o Pitch através de um link do Youtube, podendo ser 

público ou não-listado; se não puder ser visualizado pelo avaliador, será 

desclassificado. 

8 - DA COMUNICAÇÃO 

Em todas as etapas do STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB, a Comissão 

Organizadora se comunicará com os participantes inscritos através do e-



 
mail conceicaom@pe.sebrae.com.br e através do canal e chat do Telegram (os 

inscritos receberão o convite). 

Os participantes inscritos são responsáveis por acompanharem a programação, os 

resultados e eventuais alterações do evento, sempre no canal do Telegram. 

 

9 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As datas do período de pré-inscrições e de divulgação dos participantes, cujas 

inscrições forem deferidas, poderão ser prorrogadas, a critério da Comissão 

Organizadora. Nessa hipótese, será dada publicidade das alterações feitas, por meio 

do endereço do site ou no canal oficial de comunicação dentro da plataforma Telegram. 

O STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB será coordenado por uma Comissão 

Organizadora que irá designar e convidar pessoas mentoras e pessoas avaliadoras que 

farão parte das bancas julgadoras. 

Os participantes também autorizam a utilização de todos os dados fornecidos no 

momento da pré-inscrição, apenas para fins não comerciais, pelo STARTUP WAY UPE 

E FEDERAIS CLUB  

As pessoas participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por 

eles produzidos no âmbito do presente Regulamento, respondendo integral e 

exclusivamente por eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando 

o STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB em caso de demanda judicial ou 

extrajudicial intentada por terceiros, sob qualquer alegação relacionada à violação de 

direitos de propriedade intelectual, industrial, patentes, imagem, voz e nome. 

Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento deste Regulamento, do uso 

indevido de publicações pornográficas, ofensivas, preconceituosas ou de incentivo à 

violência, dentre outras normas internas dos ambientes de interação nos quais ocorrerá 

o evento, serão analisadas e julgadas pela Comissão Organizadora, podendo ainda 

resultar na desclassificação do respectivo participante. 

Não será admitido comportamento discriminatório e/ou preconceituoso de qualquer 

espécie. Se identificada, a situação será analisada pela Organização, podendo 

ocasionar na desclassificação dos participantes. 

Não serão aceitas soluções copiadas ou reproduzidas, de forma total ou parcial, de 

outras fontes e/ou competições. A identificação de uma cópia, total ou parcial, será 

punida com a desclassificação do respectivo participante. 

As decisões das pessoas integrantes das bancas julgadoras no que tange à seleção e 

à premiação das equipes participantes, além das decisões que a Comissão 

Organizadora venha a dirimir, serão soberanas e irrecorríveis, não sendo cabível 

qualquer contestação das mesmas, bem como dos seus resultados. 

O STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB tem finalidade exclusivamente cultural, de 
aprendizagem profissional e de comportamento empreendedor. Não implica em 



 
qualquer ônus de qualquer natureza para as pessoas participantes inscritas 
voluntariamente e para as pessoas premiadas ao final do processo, além de não 
vincular a participação à aquisição, uso e/ou compra de produtos ou de serviços da 
entidade organizadora ou dos parceiros, dando total liberdade para as equipes de 
seguirem com o desenvolvimento de solução e possível comercialização para o 
mercado. 
 
O evento poderá ser interrompido ou suspenso por motivos de força maior ou devido a 

problemas de acesso à rede de Internet, com servidores, entre outros, não sendo 

devida qualquer indenização ou compensação às pessoas participantes do concurso 

e/ou aos eventuais terceiros. STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB envidará, 

nesses casos, os melhores esforços para dar prosseguimento ao evento tão logo haja 

a regularização do problema, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de 

cancelamento definitivo, na hipótese de impossibilidade de sua realização. 

Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão julgados pela Comissão 

Organizadora. 

As pessoas participantes detêm todos os direitos de propriedade intelectual 

assegurados pela legislação brasileira da solução desenvolvida para o desafio. E 

poderão liberar a aplicabilidade para o bem do coletivo, autorizando tal liberação 

Os candidatos/participantes, no ato de seu cadastro e inscrição, aderem integralmente 

a todas as disposições aqui descritas, declarando que aceitam todos os termos deste 

regulamento. 

Os custos com deslocamento para usufruir das premiações serão de inteira 

responsabilidade dos participantes. 

Em conformidade com Constituição Federal de 1988 e o Código Civil (art. 5º, da Lei n. 

10.406/2002), o participante que não tenha completado 18 anos até a data da inscrição deverá 

entrar em contato com a Comissão Organizadora, que fornecerá uma declaração de 

autorização para ser assinada pelo responsável do menor. 

 

10. COMISSÃO ORGANIZADORA 

A comissão será composta por membros do SEBRAE/Sebraelab, a UPE, UFPE, 

UFAPE, UNIVASF, IFPE e IF-SERTÃO-PE, UFRPE, que tem a prerrogativa de dirimir 

as dúvidas, suprimir, alterar e decidir sobre casos omissos a este regulamento.  

 


