EDITAL PÚBLICO STARTUPCE - CICLO 2020

Programa de Pré-aceleração para Startups
COMUNICADO – ALTERAÇÕES.
Foram alterados os seguintes itens, marcados em negrito:
1. OBJETO
1.1 O Presente edital visa selecionar até 100 (cem) ideias/startups/projetos inovadores nas fases
de ideação e operação situadas no Estado do Ceará para comporem até 2 turmas de 50
(cinquenta) ideias/startups/projetos cada, o edital também se aplica para até 50 (cinquenta)
ideias/startups/projetos vinculadas à Universidade Federal do Ceará (UFC) para uma terceira
turma do programa. Os empreendedores selecionados passarão por um Programa de Préaceleração conectada às mais recentes metodologias de desenvolvimento de negócios
tecnológicos e de alto impacto no mundo. O programa também atua de forma integrada com o
ecossistema através de eventos de networking, mentorias e workshops com instrutores
nacionalmente reconhecidos, visando contribuir com o desenvolvimento das startups locais.

3.

DOS PRAZOS DO EDITAL E DAS ETAPAS DA CHAMADA PÚBLICA

3.1 O presente edital permanecerá vigente até o dia 09 de dezembro de 2020, as inscrições são
online e devem ser realizadas de forma gratuita através de formulário específico com endereço
apontado na publicação no Portal do Sebrae CE. Confira as principais datas:
Evento de apresentação do Startup CE ciclo 2020 Programa de Pré-aceleração do SEBRAE/CE
Inscrições

08 de Outubro
08 a 25 de Outubro

Divulgação dos selecionados para a Fase 1

28 de Outubro

Início da Fase 1

31 de Outubro

Divulgação dos selecionados para a Fase 2

17 de Novembro

Início da Fase 2

17 de Novembro

Divulgação dos selecionados para a Fase 3

25 de Novembro

Início da Fase 3

25 de Novembro

Divulgação dos selecionados para o Demoday

08 de Dezembro

Demoday

09 de Dezembro

4.

PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE

5.1 A participação do SEBRAE/CE se dará propiciando estrutura (instrutores, mentores,
consultores, etc) para a capacitação dos empreendedores selecionados e Pré-aceleração das
startups.
5.2 Propiciar a realização dos workshops listados abaixo, guardando-se o direito de alteração
nas datas e temas.

Calendário de workshops
I - Lean Startup e Customer Validation

31 de Outubro
09h às 13h

Tem como principal objetivo elucidar as principais verdades e desmitificar os mitos sobre como
é empreender com produtos de base tecnológica e startups. Apresentação de conceitos de
Lean Startup e Customer Validation de forma prática com cases e exemplos, principalmente no
que se refere a otimização dos recursos e validação constante de problema, público
consumidor e solução.
II – Modelagem de Negócios (BMG & Lean Canvas)

7 de Novembro
09h às 13h

Workshop dedicado a modelagem dos negócios nos quadros do Business Model Canvas e/ou
Lean Canvas (dependendo do estágio de desenvolvimento da maioria dos produtos), sendo
apresentados de forma ampla e exemplificada cada item dos quadros, o instrutor deve apoiar
os empreendedores a idealizarem e trabalharem uma compreensão mais ampla sobre o
potencial mercadológico das suas startups.
III – Workshop sobre Prototipação (MVP) e Monetização

14 de Novembro
09h às 13h

Workshop visa ajudar que os empreendedores tenham uma visão mais prática sobre as
metodologias ágeis de desenvolvimento de produtos de base tecnológica e startups, com isso
serão estimulados a prototiparem suas ideias em MVPs para validações mais rápidas de itens
importantes pertinentes ao modelo de negócio, além de serem trabalhados os modelos de
monetização mais amplamente aplicados no mercado.
IV – Workshop de Gestão de Pessoas e Formação e Times

17 de Novembro
09h às 11h

Workshop que auxilia os empreendedores a construírem equipes mais equilibradas e um
ambiente de trabalho mais saudável, além de trabalhar os aspectos de desenvolvimento de
cultura a partir da comunicação não violenta e da gestão de pessoas.
V - Workshops sobre Métodos agéis OKR’s e KPI’s

6.

19 de Novembro
11h às 13h

DA INSCRIÇÃO

6.1 Os empreendedores interessados no Programa de Pré-aceleração para Startups do
SEBRAE/CE, devem fazer a inscrição em formulário online indicado no Portal do Sebrae Ceará
disponível
no
endereço
www.ce.sebrae.com.br
ou
direto
no
link
http://bit.ly/inscricaostartupce2020.
6.2 Os empreendedores que desejarem inscrever sua ideia/startup/projeto deverão
obrigatoriamente preencher o modelo Canvas disponibilizado no site do SEBRAE
www.sebraecanvas.com e informar o link do seu projeto no formulário de inscrição.
6.3 A data limite para fazer a inscrição será o dia 25 de Outubro de 2020, às 23:59.

Fortaleza, 19 de Outubro de 2020.

