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1. APRESENTAÇÃO 

A 2ª Edição do HUB PB - Programa de Pré-Aceleração para Startups – iniciativa do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE PB), Instituto Euvaldo Lodi, 

Núcleo Regional na Paraíba (IEL PB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Departamento Regional da Paraíba (SENAI PB), tem como objetivo promover o 

empreendedorismo inovador através das ações da pré-aceleração de negócios 

inovadores.  

 

No âmbito deste Regulamento, os projetos desenvolvidos contam com a rede estadual 

das Agências do SEBRAE PB; dos SEBRAE labs; dos Institutos SENAI de Tecnologia; dos 

SENAI labs; do Centro de Educação Profissional do SENAI PB e dos Centros de Formação 

Profissional do SENAI PB, visando fomentar o Ecossistema de Startups da região. 

 

Salienta-se que não fazem parte do escopo, quaisquer propostas de inovação que 

possam vir a ferir questões legais ou éticas, principalmente no que diz respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

 

PESSOA JURÍDICA: 

● Startups de base tecnológica - Possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) com até 2 (dois) anos de existência, anteriores a data de inscrição do 

programa e que não possuem débitos fiscais; 

● Micro Empreendedor Individual – MEI; 

● Micro e/ou pequena empresa, com CNPJ ativo, elegíveis a participar respeitando 

as regras específicas do regulamento. 

 

PESSOA FÍSICA: 

● Empreendedores do Estado da Paraíba com ideias inovadoras.  

 

Obs1.: Pessoa física (coordenador do projeto) que, se aprovado, deverá constituir uma 

empresa com sede no Estado da Paraíba para contratação.  A empresa a ser constituída 

deverá ter objeto social que contemple atividade operacional relacionada com a 
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proposta contemplada no âmbito deste regulamento, obedecendo a data limite 

mencionada no tópico 7 deste regulamento.  

 

Obs2.: As ideias deverão estar na fase de ideação/estágio inicial e/ou em 

desenvolvimento. Entende-se por ideação o empreendedor que já tem uma ideia e 

deseja transformá-la em um modelo de negócio sustentável, explorando uma 

oportunidade. 

 

Obs3.: Startups, MEIs e Micro e/ou Pequena Empresa deverão ser fundadas e geridas, 

exclusivamente, em um dos municípios do Estado da Paraíba. 

 

Considera-se:  

 

Porte Descrição Faturamento 

Micro 

Empreendedor 

Individual - MEI 

É um empreendedor que tem um pequeno 

negócio e conduz sua empresa sozinho. A 

atividade determina que o profissional tenha 

um rendimento fixo anual para se manter 

dentro da modalidade. 

Limite de faturamento anual de 

R$ 81 mil. 

Micro empresa Sociedade empresária, sociedade  simples, 

empresa individual ou responsabilidade 

limitada e o empresário, devidamente 

registrados nos órgãos competentes, que aufira 

em cada ano calendário. 

Receita Bruta Anual igual ou 

inferior a R$ 360.000,00. 

Pequena 

empresa 

Receita Bruta Anual superior a 

R$ 360.000,00 e igual ou inferior 

a R$ 4.800.000,00. 

 

3. COMO FUNCIONA 

O Programa selecionará até 20 projetos.  O HUB PB - Programa de pré-aceleração para 

Startups proporcionará a capacitação dos empreendedores de forma conectada às mais 

recentes metodologias de desenvolvimento de negócios de alto impacto, além de atuar 

de forma integrada com o ecossistema local através de eventos de networking. 
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As atividades de capacitação e de desenvolvimento do Programa acontecem através de 

encontros híbridos (presencial e virtual), conforme cronograma pré-estabelecido no 

item 7 deste regulamento. 

 

Todos os conteúdos são voltados para a capacitação de empreendedores que se 

encontram em fase inicial e em desenvolvimento. 

 

4. COMO PARTICIPAR 

As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 25 de maio de 2022, até às 

23h59min do dia 24 de junho de 2022 e deverão ser realizadas através do formulário 

eletrônico localizado nos sites: https://www.fiepb.com.br/senai/ e 

www.sebraepb.com.br.  

 

As informações de preenchimento do formulário online devem estar em língua 

portuguesa.  

 

ANEXOS PARA COMPOR A INSCRIÇÃO: 

✓ Vídeo Elevator Pitch - O Elevator Pitch deverá ser um vídeo de até 3 minutos para 

apresentação do problema identificado, solução, equipe e experiências - Um Elevator 

Pitch é uma apresentação de curta duração que mostra os benefícios da solução a um 

potencial cliente ou investidor, com o objetivo de fazê-lo se interessar pela ideia, 

produto ou serviço; 

✓ Anexar: Cartão CNPJ (no caso do proponente ser Empresa/Startup/MEI); 

✓ Anexar: Comprovante de Matrícula (no caso do proponente/empreendedor ser 

Aluno SENAI PB e/ou egresso). 

 

As ideias inovadoras a serem apresentadas deverão ser enquadradas em, ao menos, 

uma das seguintes linhas de atuação: 

 

Agronegócio – Agritech - Soluções inovadoras relacionadas à agricultura e pecuária de 

precisão, rastreabilidade e automação; 

Alimentos e Bebidas - tecnologia aplicada em diversas etapas da manufatura na 

indústria de alimentos e bebidas, envase, aplicação de rótulos, serialização e 

manipulação; 

https://www.fiepb.com.br/senai/
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Automação Industrial - Produtos de Fabricação Digital, Design Tecnológico e 

Virtualizado, TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação, Usinagem de Produtos de 

Metal e Confecção de Moldes de Injeção, utilização de grupos de sensores, atuadores, 

controladores e interfaces, soluções digitais e simuladores, robótica;  

Automotiva – Soluções em Veículos elétricos (E-Mobility), carros inteligentes e 

autônomos, carros seguros e sustentáveis – desde materiais e componentes de alta 

qualidade a linhas de produção completas; 

Construção Civil – Soluções de um novo layout estrutural e/ou ampliação de 

infraestruturas com materiais sustentáveis; 

Cidades Inteligentes e Sustentáveis - Soluções relacionadas à mobilidade urbana, 

consumo sustentável, saneamento ambiental (tratamento de água, efluentes 

industriais, esgoto e lodo de esgoto; monitoramento e controle de perdas nos sistemas 

de distribuição de água de abastecimento; gestão, tratamento e aproveitamento de 

resíduos sólidos urbanos), meio-ambiente, segurança pública, qualidade de vida e saúde 

das pessoas, uso eficiente de recursos (energia, água, alimentos, entre outros) e 

respostas a desastres naturais e incidentes); 

Couro e Calçado - Fabricação Digital de Artefatos para o Couro e Calçado, Soluções 

Tecnológicas para a utilização de Resíduo do Couro para Soluções Tecnológicas, Design 

Tecnológico e Virtualizado, desenvolvimento tecnológico e inovador de fôrmas, solados, 

implementos, ferramentas para cabedais injetados e para alta frequência; 

Economia Circular - Soluções que eliminem a poluição e desperdício, preservem a 

utilização dos materiais e recursos em alto grau de valor e restaurem o sistema natural; 

Educação – Edtechs - Soluções educacionais inovadoras voltadas à personalização do 

processo de aprendizagem e redução das desigualdades sociais regionais; 

Energias Renováveis - Soluções destinadas à eficiência energética, geração e 

armazenamento de energias alternativas e renováveis;  

Internet das Coisas (IoT)1  - Tecnologias de sensores/atuadores inteligentes, redes de 

comunicação de sensores e transmissão de dados; tecnologias de gateways de 

concentração de dados, armazenamento e tratamento das informações, sistemas 

inteligentes autônomos e plataformas de aprovisionamento de serviços, interconexão 

digital de objetos cotidianos com a internet); 

 
1  A infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado com capacidades de conexão física ou virtual 

de coisas, com dispositivos baseados em tecnologias da informação e comunicação existentes e nas suas evoluções, com 
interoperabilidade; 

https://www.citisystems.com.br/sensor-voce-sabe-que-quais-tipos/
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Logística - Soluções especificas com foco em atender as operações de compra, 

armazenagem e distribuição; 

Metalmecânica – Transformação de metais como ferro ou alumínio nos mais diversos 

tipos de produtos: máquinas, estruturas metálicas, tubulações, matrizes. Além de 

processos e produtos inovadores em na instalação e a manutenção de máquinas e 

equipamentos industriais; 

Meio Ambiente – Soluções e técnicas químicas, físicas e sociais que causam menos 

danos à natureza e ao ser humano. Qualquer prática que colabore com a preservação 

do ecossistema, como a reciclagem, a economia de água e luz e as políticas públicas de 

conscientização que gere um processo e/ou produto inovador; 

Negócios de Impacto Social - Soluções para o desenvolvimento de setores críticos da 

nossa sociedade e tem como meta, objetivo ou missão resolver (ou amenizar) 

determinado problema social ou ambiental;  

Têxtil e Confecção - Tecnologias Inovadoras para a Sustentabilidade da Indústria Têxtil, 

Estamparia Digital, Modelagem 4D para Confecção, Nanotecnologia no Setor Têxtil, 

Confecções 4.0, Tecidos Tecnológicos. 

 

Será permitida a submissão de mais de 01(um) negócio inovador/ideia por pessoa física 

e/ou pessoa jurídica, no entanto, será elegível a aprovação apenas de 01(um) negócio 

inovador/ideia por pessoa física e/ou pessoa jurídica. 

 

As instituições parceiras defendem que as ideias inovadoras deverão estar em 

consonância com os 17 Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, maiores informações, segue link: (https://odsbrasil.gov.br/). 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

5.1 SELEÇÃO 

O Programa de Pré-Aceleração será composto por 01(uma) fase. Serão classificados 

os(as) participantes que estiverem em concordância com os critérios de inscrição no 

tópico 4 e nos critérios de avaliação deste tópico 5. 

 

Obedecido a escala de pontuação serão selecionados 20 projetos para participação no 

Programa de pré-aceleração.  

https://odsbrasil.gov.br/
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No caso de projetos submetidos por alunos e/ou egressos do SENAI PB receberão 

bonificação de 05 pontos para os projetos com cadastro na Plataforma da SAGA SENAI 

de Inovação (projetos em concordância com os critérios estabelecidos no regulamento). 

 

5.2 AVALIAÇÃO  

Pontuação máxima = 100 pontos 

A banca avaliadora atribuirá pontuação conforme os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Critério Material de análise 

da banca 

Descrição Nota 

 

Empreendedor 

e Equipe 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Elevator 

Pitch + 

inforrmações do 

formulário online + 

Entrevista* 

 

Domínio do negócio e 

tecnologia; 

Expertise na área do projeto 

0 - 30 

 

 

 

Negócio 

Conhecimento sobre o 

problema a ser resolvido; 

Conhecimento sobre o público 

alvo e concorrentes; 

Modelo de negócio e potencial 

de escalabilidade; 

Tamanho do mercado de 

atuação. 

0 - 35 

 

 

Solução 

Coerência entre o problema e a 

solução apresentada; 

Grau de inovação; 

Estágio de desenvolvimento e 

validação. 

0 - 35 

* A escala de entrevistas com a banca de avaliação com data e locais, serão divulgados pelos informativos 

das entidades responsáveis pelo programa.  

 

Serão classificados (por ordem de maior nota), os(as) participantes que atingirem 

pontuação igual ou maior a 60 pontos e que estiverem dentro do quantitativo de vagas 

para as capacitações e mentorias. 
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Na entrevista serão considerados os seguintes critérios: 

✓ Domínio na defesa da solução inovadora; 

✓ Conhecimento do tamanho do mercado e o seu potencial de crescimento; 

✓ Defesa do interesse para participar do programa de pré-aceleração; 

 

6. RESULTADO 

O resultado terá como base o quantitativo de participantes selecionados (por ordem de 

maior nota), até o preenchimento do quantitativo de projetos que o programa apoiará 

(ver tópico 3 deste regulamento).  

 

A lista de convocados para o Programa estará disponível nos sites: 

https://www.fiepb.com.br/senai/ e www.sebraepb.com.br, na data especificada no 

“Cronograma” deste Regulamento. 

Obs.: Da decisão da banca, não caberá recurso.  

 

O(a) participante será eliminado(a) e automaticamente excluído(a) do programa, sem 

aviso prévio, em caso de fraude comprovada pela banca examinadora. O projeto tido 

como plagiado será igualmente desclassificado.  

 

As ideias inovadoras que não foram classificadas comporão o banco de reserva de ideias 

do HUB PB - Programa de Pré-Aceleração para Startups, podendo, dentro da vigência do 

programa, serem convocadas, nas hipóteses de desistência do(as) selecionado(as), 

abertura e ou criação de nova(s) vaga(s), desde que cumpram as normas estabelecidas 

deste regulamento; 

 

No caso do não preenchimento da quantidade de vagas, a comissão organizadora do 

HUB PB - Programa de Pré-Aceleração para Startups, convocará as ideias inovadoras que 

não foram selecionadas na 1ª chamada (resultado), conforme quantidade de vagas a 

serem preenchidas, ponderando a análise dos critérios obrigatórios (formulário online 

+ anexos) e decidindo em comum acordo com a comissão avaliadora a convocação das 

ideias do banco de reserva. 

 

 

 

https://www.fiepb.com.br/senai/
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7. CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA 

Evento de apresentação da 2ª edição do HUB PB - Programa de Pré-
Aceleração para Startups. 

25/05/2022 

Período de abertura das inscrições e submissões dos projetos/ideias 
(formulário online). 

25/05/2022 a 
24/06/2022 

Período de análise e seleção dos projetos/ideias. 
25/06/2022 a 
15/07/2022 

Divulgação do resultado. 15/07/2022 

Período de capacitação e mentoria/desenvolvimento dos projetos. 18/07 a 05/12/2022 

Data limite para a formalização da empresa* 18/08/2022 

DEMODAY e Solenidade para a entrega do selo “Startup Acelerada” pelo 
HUB PB - Programa de Pré-Aceleração para Startups. 

06/12/2022 

Término da 1ª edição do HUB PB - Programa de Pré-Aceleração para 
Startups. 

06/12/2022 

*Fica autorizado o acesso das pessoas físicas nas capacitações até o período da formalização da empresa, sendo o mesmo 

desclassificado do programa caso, não concretize a constituição do CNPJ. 

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DOS APROVADOS NO PROGRAMA DE PRÉ-
ACELERAÇÃO 
 

I. Após seleção dos projetos/ideias, com limitação de 20 projetos selecionados, 

cada empreendedor validará e montará seu plano de ação junto às equipes 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE PB), 

Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Regional na Paraíba (IEL PB) e Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial Departamento Regional da Paraíba (SENAI PB); 

II. Assinar o termo de compromisso referente à participação no programa; 

III. Utilizar as estruturas dos Institutos SENAI de Tecnologia e do SEBRAE LABs 

para o desenvolvimento dos projetos/soluções; 

IV. Em caso de desistência de iniciativa do participante, comunicar 

imediatamente ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE PB), Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Regional na Paraíba (IEL PB) e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional da 

Paraíba (SENAI PB); 
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V. Ceder os direitos de uso de imagem obtidas durante o programa para a 

utilização em campanhas promocionais e/ou institucionais do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE PB), Instituto 

Euvaldo Lodi, Núcleo Regional na Paraíba (IEL PB) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial Departamento Regional da Paraíba (SENAI PB); 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I. É vedada a participação de pessoas físicas menores de idade ou incapazes, 

bem como a participação dos colaboradores com vínculo direto ou indireto 

das Entidades SEBRAE PB, SENAI PB e IEL PB; 

II. Casos omissos e as situações não previstas neste regulamento serão 

avaliados e deliberados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE PB), pelo Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Regional na 

Paraíba (IEL PB) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Departamento Regional da Paraíba (SENAI PB); 

III. A participação no programa implica na concordância das regras, 

terminologias e definições presentes neste regulamento. Ao submeter uma 

ideia regida por este regulamento, a empresa proponente se compromete 

com a veracidade das informações declaradas, podendo ser penalizada a 

qualquer momento decorrente da identificação de não veracidade das 

informações declaradas, sob as penas da legislação; 

IV. As publicações e qualquer outro meio de divulgação dos projetos aprovados 

ou produtos/processos e serviços desenvolvidos com o apoio deste 

Programa deverá ser citado, obrigatoriamente, a participação dos 

realizadores por meio da frase: “Esta ideia/projeto recebeu o apoio do HUB 

PB - Programa de Pré-Aceleração para Startups, realizado pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE PB), Instituto 

Euvaldo Lodi, Núcleo Regional na Paraíba (IEL PB) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial Departamento Regional da Paraíba (SENAI PB); 

V. A 2a Edição 2022 do HUB PB - Programa de Pré-Aceleração para Startups 

poderá ser revogada ou anulada a qualquer tempo, no todo ou em parte, por 

motivo de interesse das Instituições Parceiras ou exigência legal, sem que 

isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza; 
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VI. Caso haja interesse do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE PB), do Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Regional na Paraíba 

(IEL PB) e/ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento 

Regional da Paraíba (SENAI PB), deverão ser negociadas, em comum acordo 

dos partícipes, depósitos de patente que forem passíveis de concretização. 

VII. Fica a critério da comissão organizadora deste programa abrir novas vagas 

além das previstas ponderando o prazo de término do programa; 

VIII. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste regulamento, poderão ser 

obtidos, exclusivamente, através dos e-mails: unitec.senai@fiepb.org.br e 

sebraehub@pb.sebrae.com.br. 

 

 

 

 

Campina Grande, 25 de Maio de 2022. 

mailto:unitec.senai@fiepb.org.br
mailto:sebraehub@pb.sebrae.com.br

