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TRANSFORMANDO IDEIAS EM INOVAÇÕES 
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É uma competição de Modelo de Negócios, apresentados via tela do Modelo de Negócios 
CANVAS, entre equipes formadas por estudantes do ensino médio, técnico, tecnológico e pós-

graduação, egressos e professores de Etecs e Fatecs – podendo incluir membros externos à 
comunidade Centro Paula Souza, que tenham como base ideias que explorem a relação entre o 

que é técnica ou tecnologicamente factível e o que é estrategicamente viável, buscando 
atender às necessidades de pessoas e contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 1º O DESAFIO INOVA Paula Souza - Transformando Ideias em Inovações, aqui denominado 
DESAFIO, é um evento que representa uma iniciativa para captação de ideias de negócio e de facilitação 
do acesso a fontes de financiamento, criado pela Agência de Inovação INOVA Paula Souza, com o 
objetivo estratégico de selecionar projetos inovadores e dinamizar o desenvolvimento do 
empreendedorismo e da criação de Lean Startups no âmbito da Comunidade Centro Paula Souza. 

Artigo 2o Para os fins regulamentares, os seguintes termos abaixo descritos serão utilizados e  assim 
entendidos: 

• O termo “alunos” refere-se a todos os estudantes do Centro Paula Souza devidamente 
matriculados e regulares dos cursos técnicos, ensino médio, graduação e pós-graduação. 

• O termo “egressos” refere-se a todos os indíviduos já formados nos cursos referidos no 
parágrafo anterior. 

• O termo “comunidade CPS” refere-se a todos os indíviduos que não são alunos e nem egressos, 
independentemente de formação escolar em qualquer nível ou grau. 

• O termo  “Professor” refere-se a todos os professores do Centro Paula Souza. 

• O termo “funcionário” refere-se a todos os funcionários do Centro Paula Souza, que não exerça 
a função de professor. 

• O termo “aluno externo” refere-se a qualquer aluno que pertença a outras Instituições. 

• O termo “mentor” refere-se a professor ou profissional com experiência que atua como 
orientador. 

• O termo “comunidade externa” refere-se a toda e qualquer pessoa da sociedade sem vínculo 
com o CPS. 

• O termo “Startup” refere-se a uma instituição projetada para criar valor através de um novo 
produto ou serviço em condições de extrema incerteza. 

• O termo Elevator's pitch - reflete a ideia de que é possivel apresentar a algum interlocutor uma 
síntese de uma proposta de valor num pequeno intervalo de tempo, p.ex. durante o tempo 
transcorrido entre alguns andares dentro do elevador. 

• O termo Design Thinking refere-se à metodologia para abordagem de problemas com vistas a 
encontrar coletivamente uma solução satisfatória, incentivando a ação colaborativa e 
participativa de todos os membros da equipe.  

 
Artigo 3º O evento é realizado anualmente sob a coordenação da ÁREA DE  EMPREENDEDORISMO & 
STARTUP da Agência de Inovação INOVA Paula Souza, com o propósito de estimular a criatividade dos 
estudantes de cursos técnicos, ensino médio, cursos de graduação, de pós-graduação e também de 
egressos do Centro Paula Souza para promover a transformação de IDEIAS em NEGÓCIOS INOVATIVOS e 
desenvolver Lean Startups.  

Artigo 4o As Equipes de participantes devem, atendendo o  artigo 6º deste Regulamento, apresentar 
dentro de prazo especificado no Cronograma, um Projeto para efetivação de sua participação no 
Evento. 

Artigo 5º O Foco dos Projetos está no desenvolvimento de ideias que explorem a relação entre o que é 
técnica ou tecnológicamente factível e o que é estrategicamente viável, tendo como base as 
necessidades de usuários e a contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

Parágrafo 1º: O evento somente aceitará a inscrição dos projetos enquadrados em cada um dos 
seguintes Eixos Tecnológicos: 

1. Produção Industrial 
2. Produção Alimentícia 
3. Controle e Processos industriais 
4. Gestão e Negócios 
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5. Turismo, Hospitalidade e Lazer 
6. Infraestrutura 
7. Recursos Naturais 
8. Ambiente, Saúde e Segurança 
9. Informação e Comunicação 
10. Produção Cultural e Design 

 
Parágrafo 2º: Atividade Econômica – O projeto inscrito no DESAFIO deverá ser enquadrado na atividade 
econômica em conformidade ao CNAE (Classificação Nacional de atividade econômica), conforme anexo 
7, cuja atividade deverá descrita no campo “Mercado” da ficha de inscrição (escopo). 

CAPITULO II – DAS EQUIPES PARTICIPANTE 

Artigo 6º  A composição das equipes deverá ser auto-organizada contendo no máximo 5 integrantes 

sendo estes alunos, egressos, professores, funcionários ou membro da comunidade externa. 

Parágrafo 1º É obrigatório que cada equipe tenha pelo menos um (01) aluno, egresso, professor, ou 

funcionário do Centro Paula Souza, que será obrigatoriamente representante da equipe. 

Parágrafo 2º  - O membro-representante da equipe será o responsável por efetuar a inscrição da equipe 

para o DESAFIO 2016, seguindo o respectivo cronograma. 

Artigo 7º  - A plataforma IDEIALab@InovaPaulaSouza - http://ideialab.inovapaulasouza.sp.gov.br, é o 

ambiente virtual onde deverá ser desenvolvida a ideia pela equipe em conformidade com o Modelo de 

Negócios CANVAS INOVA Paula Souza, bem como o Elevator’s Pitch – que necessita ser um vídeo, 

postado no youtube, com no máximo 3 minutos para promover sua ideia. 

Parágrafo 1º  A equipe durante o cadastro deverá indicar um Mentor para o acompanhamento e 

orientação do projeto, que poderá ser professor do CPS ou profissional da comunidade externa ou 

membro da equipe, sendo essa indicação obrigatória. 

Parágrafo 2º  - Integrantes menores de 18 anos ou com capacidade civil reduzida podem participar do 

evento, desde que atendida a exigência de apresentação de AUTORIZAÇÃO dos responsáveis legais, 

conforme modelo apresentado no Anexo deste Regulamento. Esse documento deverá ser submetido 

em formato Adobe - PDF anexo ao formulário de inscrição. 

Parágrafo 3º - Durante o processo de construção da modelagem na plataforma do IDEIALab, a equipe 
tem a liberdade de adequação dos dados inseridos no projeto, mudança de membros da equipe e 
alteração do líder da equipe até a data final de submissão de projetos ao Desafio INOVA Paula Souza - 
Edição 2016.  

CAPÍTULO III - DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO DESAFIO  

Artigo 8º O processo de desenvolvimento do DESAFIO: é constituído por cinco (5) etapas, conforme 
descritas abaixo seguindo o cronograma estabelecido no artigo 15. 

Etapa 1 Inscrição dos projetos no DESAFIO 2016: Será realizada em conformidade ao 
Cronograma referido no artigo 15 através de preenchimento na página do IDEIALab, realizado 
pelo representante da equipe no link “área do aluno” -  cadastro de evento: que será 
consolidada pela participação no BootCamp I e respectiva apresentação do Pitch no BootCamp 
II, quando ocorrerá a validação do projeto no DESAFIO 2016.  

BootCamp I: O programa na unidade inclui palestras apresentadas por convidados com 
expertise em negócios, e oficinas práticas da metodologia LEAN STARTUPS para Desenvolver, 
Simular, Pivotar e Validar seus Modelos de Negócio, com o objetivo de potencializar o projeto 
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para o DESAFIO INOVA Paula Souza 2016. A partir desse evento a equipe terá um tempo para 
pivotar o projeto e adequar dentro do aprendizado. 

BootCamp II –  Em conformidade ao cronograma haverá apresentação dos Pitchs relacionados 
aos projetos validados no BooCamp I, para um comitê formado por avaliadores externos, que 
irão consolidar a participação no DESAFIO INOVA Paula Souza 2016.  

Os projetos não consolidados serão excluídos do evento DESAFIO 2016, permanecendo na 
plataforma do IDEIALab. Quanto aos projetos validados no BootCamp I, para o DESAFIO 2016, 
ficarão  estáticos, não mais sendo permitida a sua alteração nessa competição. 

Etapa 2: Classificação Regional: os projetos classificados pela etapa local (Etapa 1), serão 
avaliados pela Comissão Julgadora da etapa Regional do DESAFIO, que através das notas 
atribuídas a cada um, classificará os 20 melhores projetos, os quais serão disponibilizados na 
Vitrine de Potenciais Projetos Inovadores desse Polo Regional.  

A regionalização obedece à divisão geográfica constituída por cada um dos Polos Regionais 
INOVA Paula Souza, o qual integra os municípios e as respectivas unidades do CPS e 
evidentemente seus Núcleos Locais de Inovação. 

O processo de classificação será realizado online, por avaliadores indicados pela organização do 
DESAFIO, formada por Diretores e Coordenadores do CPS, não sendo permitida a participação 
de Mentores, ALIs ou Coordenadores de Polo como avaliadores dessa classificação final. 

Etapa 3 – indicação regional:  os projetos classificados na etapa regional, formada pelo conjunto 
dos vinte melhores projetos de cada Polo será analisado pelo comitê regional presencial e 
fechado, sob mentoria do Coordenador do Polo, formado por membros externos ao CPS, a qual 
indicará os cinco (5)  melhores projetos que integrarão a etapa estadual.  

Etapa 4 Classificação Estadual: nessa etapa será feita a avaliação dos 60 projetos classificados 
na etapa anterior a nível regional, para identificar os 15 (dez) melhores projetos. Essa avaliação 
será feita online por avaliadores externos ao CPS. 

Etapa 5 - Melhor dos Melhores: Nesta etapa os projetos vencedores concorrerão igualmente, 

independentemente de sua classificação anterior. O conjunto dos 15 melhores projetos 

classificados farão seus Pitchs (três minutos)  sobre suas Lean Startups. A banca avaliadora dessa 

última etapa escolherá os três (03) Melhores para Menção Ouro, Prata e Bronze.  

Esses Pitchs, deverão ter a participação de todos os membros da equipe, podendo utilizar 
recursos multimídias, mantendo-se entretanto, rigorosamente até o limite de 3 (três) minutos.   

Nessa fase, as Lean Startups serão submetidas à avaliação com a presença de examinadores 
externos, composta por profissionais do mercado com reconhecida experiência em 
Empreendedorismo e Startups. 

Artigo 9º Das Classificações e Premiações: os projetos serão classificados em conformidade as fases 
descritas nesse regulamento. 

Parágrafo 1º  Etapa Local: Todas as equipes inscritas no DESAFIO que atenderem aos procedimentos da 

competição – construindo seus CANVAS e pitchs, receberão Certificado de Menção Honrosa emitida 

pelo Núcleo Local INOVA Paula Souza, onde o projeto foi desenvolvido. Assim, todos esses projetos já 

estão classificados para participar do DEMODay de sua unidade, visando sua aceleração e podendo 

receber apoio de mentores empresários que atuam na respectiva área no seu entorno socioeconômico.  

Parágrafo 2º  Etapa Regional:  As vinte (20) equipes classificadas na Etapa  Regional receberão 

Certificado de Menção Honrosa nível Regional e serão expostos na Vitrine de Potenciais Projetos 
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Inovadores INOVA Paula Souza, estando assim elegíveis para as possíveis premiações de viagens ou 

cursos oferecidos pelos parceiros da INOVA Paula Souza.  

Parágrafo 3º  Etapa Estadual: Os quinze (15) projetos classificados para os Melhor dos Melhores entre 

os projetos a nivel estadual receberão Certificado de Projeto Inovador INOVA Paula Souza, e para o 1º 

Medalha de Ouro, 2º Prata e 3º Bronze como equipes vencedoras. A unidade que teve o projeto 

premiado em 1º lugar irá receber um Troféu de vencedora do Desafio INOVA Paula Souza – Edição 2016. 

Todos os projetos desta Etapa serão inscritos na Escola de INOVADORES. Os coordenadores de Polo e 

ALIs que tiverem projetos de suas Unidades entre os quinze (15) na fase Melhor dos Melhores 

receberão Certificado de Mérito ALI 2016. 

Parágrafo 4º  - Todos os projetos classificados a nível estadual num total de até 60 (sessenta) projetos, 

terão acompanhamento pelos coordenadores de Polo e ALIs, e serão incentivados a integrarem a 

Aceleradora “Escola de Inovadores INOVA Paula Souza” em sua região, e integrarão Rodadas de 

Negócios com Empresas de seu setor econômico. 

CAPITULO IV – DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Artigo 10  Dos Custos: A INOVA Paula Souza não se responsabiliza pelo ressarcimento das despesas 
oriundas da participação na competição.  

Artigo 11 Das Exclusões: Serão excluídos do DESAFIO quaisquer projetos que estejam enquadrados nas 
seguintes condições: 

a) Projetos que não apresentem autenticidade e que violem direitos autorais de terceiros.  

b) Projetos que não documentem todas as informações requeridas. 

c) Projetos cujas equipes não estejam em conformidade com o estabelecido neste regulamento. 

d) Projetos que não atendam às orientações quanto à formatação e às restrições propostas para 
cada tipo de documento solicitado ao longo da competição.  

Artigo 12 - A propriedade intelectual e a confidencialidade do conteúdo dos projetos seguirão as 
normas previstas nas leis específicas.  
 
§ 1º - Ao se inscreverem no DESAFIO, todos os membros das equipes participantes não se obrigam a 
ceder quaisquer informações que julguem sigilosas, confidenciais, ou não pertinentes ao projeto. 
 
§ 2º - Caso haja publicação ou divulgação dos projetos inscritos por quaisquer meios, estas deverão 
realizar-se de acordo com o parágrafo anterior. Todavia, de forma a que os membros das equipes  se 
disponham a prestar informações quando solicitados, é necessária a concordância à cessão de direitos 
de imagem  já implícita e aceita neste regulamento a partir da realização da inscrição do projeto. 
 
Artigo 13 - Os arquivos contendo os Modelos CANVAS de Negócios, bem como as apresentações em 
quaisquer mídias inscritas no DESAFIO, ficarão armazenados na base de dados da Agência de Inovação 
INOVA Paula Souza e terão caráter sigiloso, podendo ser eventualmente disponibilizados apenas ao 
ambiente acadêmico ou a parceiros e patrocinadores sempre com caráter privado e mediante 
confidencialidade. 
 
Parágrafo Único - Os projetos inscritos cujas equipes não realizarem a atualização ou a devida exclusão 
até o mês de abril do ano subsequente à inscrição, serão considerados abandonados, sendo direito 
da Agência de Inovação INOVA Paula Souza deliberar sobre novas ações, inclusive pela formação de 
novas equipes a fim de dar sequência ao projeto e subsequentes inscrições em futuras competições. 
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Artigo 14 - Aos promotores do DESAFIO reservam-se o direito de uso da imagem de todos os 
participantes da competição.  
 
§ 1º - As imagens e referências coletadas durante o DESAFIO, tais como, nome da proposta da Lean 

Startup e Modelo CANVAS de Negócios, logomarcas, nomes dos empreendedores, descrição da Startup, 
vídeos e fotos, apresentações de Elevator’s Pitchs e vídeos que contenham imagens da equipe e 
apresentação da Startup ou projeto, sumários executivos, endereço de website, Facebook, Twitter 

e outras redes sociais, depoimentos e qualquer material midiático produzido durante o evento ou 
fornecido pelos participantes, poderão ser veiculadas em todos os tipos de mídia, sendo autorizada 
pelos participantes, sua utilização em diferentes documentos e situações. 
 
Artigo 15 - Do Cronograma: As datas dos eventos deste DESAFIO estão descritas no calendário no anexo 
1, ficando assegurado ao comitê organizador do DESAFIO, a faculdade de alteração de datas, se assim 
considerar necessário por motivos de força maior. 

 
Artigo 16 - Das Avaliações: Serão organizadas Comissões Julgadoras constituídas por membros 
indicados pela INOVA Paula Souza. As avaliações serão elaboradas num sistema online disponibilizado 
no site do DESAFIO, e mantendo sigilo absoluto dos integrantes da equipe e suas localizações 
geográficas, de modo a promover a maior isenção possível nas atribuições de pontos. Os quesitos e 
critérios de avaliação constam do Anexo 1 deste regulamento. 

Parágrafo 1º A nível da Unidade, compete ao Núcleo Local de Inovação, por meio de um comitê 
formado por integrantes do Núcleo e convidados, a respectiva avaliação para escolha dos três melhores 
projetos da Unidade relativa a Etapa 2, que irão participar da fase regional. 

Parágrafo 2º a Nivel Regional,  Compete ao Supervisor Regional,  relacionar os respectivos avaliadores e 
enviar seus dados à Organização do DESAFIO, 30 dias antes do período de avaliação, para que sejam 
inseridos no sistema online. Na relação deverá conter 5 avaliadores docentes do Centro Paula Souza ou 
profissionais da comunidade.  

O supervisor Regional deverá, na etapa 3, constituir uma banca composta de no mínimo 3 (três)  
membros da Comunidade Regional, que apontarão os cinco  melhores entre os classificados entre os 20 
(vinte), para participar da fase estadual, etapa 4. As bancas deverão ser fechadas ao público, com a 
participação da equipe e avaliadores, onde ocorrerá a apresentação dos Elevator’s Pitchs e respectivas 
analises dos projetos, sendo indicados os cinco (05) melhores projetos sob a percepção dos avaliadores, 
que irão para fase estadual. 

Parágrafo 3º A nivel estadual,  serão convidados pela comissão organizadora do DESAFIO os docentes 
ou profissionais da comunidade que farão a avaliação online. Os avaliadores dos comitês regionais ficam 
excluidos do comitê estadual, que irá classificar os 15 (quinze) melhores projetos entre os 60 indicados 
na etapa regional para participar da etapa Melhor dos Melhores. 

Parágrafo 4º: Melhor dos Melhores, para o evento final de seleção e premiação “Melhor dos 
Melhores,” será constituída uma banca examinadora composta de nove integrantes, dos quais no 
mínimo, 5 (cinco) serão externos ao Centro Paula Souza, os quais farão o julgamento das apresentações 
presenciais dos projetos selecionados.   

Artigo 17 - Resoluções durante o evento: A Comissão Organizadora do DESAFIO poderá emitir 
resoluções que ajustem e/ou facilitem a implementação das normas previstas neste Regulamento em 
função das especificidades inerentes à natureza do evento. 

Artigo 18 - Os participantes, ao se inscreverem no DESAFIO, concordam com todas as cláusulas deste 
regulamento, inclusive, e não somente, aos termos relacionados à cessão de imagem e 
confidencialidade. 
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Artigo 19 A Comissão Organizadora do DESAFIO: será composta por membros da Agência de Inovação 
INOVA Paula Souza.   

 

São Paulo, 06 de abril de 2016. 

 

Coordenação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboração: Prof. Rodrigo Naves – Coordenador da área de Propriedade Intelectual (PI) INOVA Paula Souza 

Para quaisquer esclarecimentos sobre este Regulamento envie e-mail para: es@inovapaulasouza.sp.gov.br  

Prof. Oswaldo Massambani 
Diretor 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza 

Prof. Me. Rui Dezani 
Coordenador de Empreendedorismo & Startup 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza 

Ricardo Pupo Larguesa 
Suporte de TI 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza  
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 anexo 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

06/04/2016 Lançamento do DESAFIO INOVA Paula Souza 
Transformando IDEIAS em INOVAÇÕES  

Edição 2016  
https://www.youtube.com/watch?v=s43HpBURRCM&nohtml5=False  

Divulgação em todas as mídias sociais do Centro Paula Souza 
 

07/04/2016 
à 

31/08/2016 

ETAPA 1 inicio das Inscrição dos projeto s no evento  DESAFIO 2016.   No Portal 
do  IDEIALab http://ideialab.inovapaulasouza.sp.gov.br deve ser realizada a 
inscrição da equipe, e na área do aluno o líder do grupo deverá cadastrar o 
projeto no link calendário para efetivar a  inscrição no DESAFIO 2016.  

 
20/08/2016 BootCamp I: O programa na unidade inclui palestras apresentadas por 

convidados com expertise em negócios, e oficinas na  Prática da metodologia 
LEAN STARTUPS para Desenvolver, Simular, Pivotar e Validar seus Modelos de 
Negócio.  O objetivo é Potencializar o projeto para o DESAFIO INOVA Paula Souza 
2016. 

16/09/2016 
(data limite) 

BootCamp II –  apresentação dos Pitchs dos projetos validados no BooCamp I, e a 
respectiva avaliação por um comitê externo para consolidar a participação no 
DESAFIO INOVA Paula Souza 2016. 

20/09/2016 
à 30/09/2016 

Etapa 2 Classificação Regional: Nessa etapa serão classificados os 20 melhores 
projetos de cada Polo Regional. 

01/10/2016 
à 

10/10/2016 

Etapa 3 – Comitê externo Regional: avaliação dos vinte (20) projetos 
classificados, para classificar os cinco (5) melhores que irão participar da fase 
estadual. 

30/10/2016 Etapa 4 Classificação Estadual: nessa etapa será feita a avaliação dos 60 projetos 
classificados na etapa anterior a nível estadual, para identificar os 15 (dez) melhores 
projetos. 

21/11/2016 
à 

27/11/2016 

Etapa 5 – O “Melhor dos Melhores” O conjunto dos 15 (quinze) classificados na Etapa 4 
passarão automaticamente a concorrer ao “Melhor dos Melhores”.  

21/11/2016 
à 

27/11/2016 

DemoDay: O dia em que os Modelos de Negócios potencialmente promissores do 
DESAFIO INOVA Paula Souza de IDEIAS a INOVAÇÕES, são apresentados nas várias 
regiões administrativas do Estado de São Paulo. 
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 Anexo 2 
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Desafio INOVA Paula Souza de Ideias a Negócios 
A matriz de avaliação é formada por  comitês de professores que atuem em cursos das Etecs e Fatecs, e 

convidados externos,  os quais serão responsáveis pelo processo de mensuração da qualidade dos 

projetos tendo como base indicadores específicos. 

A nível regional a seleção dos examinadores que integrarão a Comissão Julgadora Regional, terá 

publicado um EDITAL convidando membros do corpo docente das Etecs e Fatecs, do respectivo Polo,  

para inscreverem-se para participar como avaliadores regionais do DESAFIO INOVA Paula Souza de 

IDEIAS a NEGÓCIOS.   

A nível estadual para seleção dos examinadores que integrarão a Comissão Julgadora Estadual,  terá 

publicado um EDITAL convidando membros do corpo docente das Etecs e Fatecs, para inscreverem-se 

para participar como avaliadores do DESAFIO INOVA Paula Souza de IDEIAS a NEGÓCIOS. Para se 

inscrever nesse EDITAL o membro NÃO poderá ter participado do nível regional. 

Através da plataforma WEB www.desafioinovapaulasouza.com.br o DESAFIO tornará público os 

indicadores e os resultados da avaliação. 

O processo de avaliação será composto por Comissões de Avaliação, que integram a Comissão 

Julgadoras dos projetos adequadas as etapas do DESAFIO. 

Na etapa Regional, a análise dos projetos realizada online por avaliadores inscritos pela comissão, fará 
avaliação segundo os critérios abaixo, sendo necessário mínimo 5 avaliações para formação da nota 
classificatória por média aritimética.  
 
 Matriz de avaliação Regional – Etapa 2 Pontuação de 1 a 5 -  1 (fraco) e 5 (muito bom)  

Indicadores Avaliação  
 

Avaliação  Avaliação  Avaliação  Avaliador  
 

Total  

CRITÉRIOS da TÉCNICA  Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos  

Intensidade da inovação proposta       

Intensidade de conhecimento 
aportado 

      

       

Grau de detalhamento do 
Modelo de Negócio 

      

Grau do foco na Sustentabilidade 
Econômica 

      

MODELAGEM do CANVAS Pontos Pontos Pontos Pontos Pontos  

Proposição  de valor       

Segmento de clientes       

Canais       

Relacionamento com clientes       

Parcerias       

Estrutura de custos       

Fontes de receitas        

Atratividade do produto       

Potencial de demanda       

Total de pontos       
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Etapa 3 – Comitê externo Regional: avaliação dos vinte (20) projetos classificados, para classificar os 
cinco (5) melhores que irão participar da fase estadual, terão como base de análise de julgamento os 
seguintes critérios, que também será utilizado para etapa estadual e a etapa Melhor dos Melhores. 

 

Critérios   Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota  

Média  

Intensidade da inovação proposta       

Evidências do Potencial de mercado       

Diferenciais presentes na proposta de 
valor 

      

Problema proposto       

Solução proposta       

Grau de qualificação da concorrência       

Grau da Modelagem dos Custos e das 
Receitas 

      

Grau de detalhes da Modelagem do  
CANVAS 

      

Existência da sustentabilidade econômica       

 

Na etapa 4 estadual  com avaliações online por avaliadores externos ao CPS com expertise em mercado, 
utilizarão os métodos acima,  que serão julgados com notas de 1  a 5. 

Na etapa  Melhor dos Melhores, a análise do conjunto dos 15 (quinze)  primeiros colocados da etapa 
estadual, a Comissão Julgadora será composta de no mínimo 5  avaliadores, dos quais pelo menos 3 
(cinco) serão externos ao Centro Paula Souza. 
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Anexo 3 

AOS PATROCINADORES 
Desafio INOVA Paula Souza de Ideias a Negócios 

É oferecida à cada patrocinador do DESAFIO a oportunidade de se tornar parceiro da INOVA Paula 
Souza, tendo a primazia para conhecer os Modelos de Negócios desenvolvidos no âmbito desse 
DESAFIO, bem como, ter acesso ao capital humano do Centro Paula Souza em suas áreas de interesse. A 
INOVA Paula Souza, intermediará os contatos e as eventuais negociações entre as Empresas ou 
Entidades Patrocinadoras e as Equipes participantes. 

É também oferecido à cada empresa, a visibilidade de sua marca junto à comunidade acadêmica de 
nossos 300.000 estudantes e 13.000 professores integrantes da comunidade Centro Paula Souza. 

É nosso objetivo associar o patrocínio da empresa à inovação e ao empreendedorismo de resultados à 
formação de talentos empreendedores e difundir essa imagem em todas as regiões do Estado de São 
Paulo e à mídia nacional. 

As CATEGORIAS de PATROCÍNIO 
A organização do Desafio INOVA Paula Souza de IDEIAS a NEGÓCIOS oferece às Empresas e Instituições 
as seguintes categorias, seguindo disponibilidade orçamentária do patrocinador, nos seguintes valores: 
 

* Também denominado CO-REALIZADOR 
 
FORMALIZAÇÃO DO PATROCÍNIO: O Contrato de Patrocínio será firmado entre a Empresa e a FAT - 
Fundação Apoio à Tecnologia, com sede à Rua Três Rios, 131, 4º andar, Bom Retiro - São Paulo – SP, 
CEP: 01123-001 - Telefone: +55 11 3311-2660 
 
Os recursos oriundos dos patrocínios serão utilizados exclusivamente para cobrir gastos na organização 
do DESAFIO, tais como pagamento dos prêmios, hospedagem e transporte de pesquisadores e 
palestrantes convidados, coffee-breaks, material de divulgação em mídias digitais, pastas, crachás, e 
pessoal de apoio. Os investimentos em patrocínios serão depositados na conta específica da FAT e 
poderão ser pagos em parcelas a partir de Agosto de 2014. A FAT fornecerá recibo para cada parcela ou 
do valor total. 

Categorias MASTER * SENIOR PLENO 

Instituição parceira da INOVA Paula Souza 
Acesso aos Modelos de Negócios do 

DESAFIO  
SIM SIM SIM 

Logomarca nas mídias do evento 
SIM 

Destaque 
100% 

SIM 
60% 

SIM 
40% 

Logomarca no material publicitário para as 
equipes participantes 

Estadual Regional Local 

Logomarca em painéis nos eventos de 
Networking com os participantes  

Estadual Regional Local 

Representante da Empresa terá 
participação no Juri das Premiações 

Estadual Regional  Local 

Investimento a ser escolhido pela 
Instituição 

R$ 10.000,00 
ou superior 

Entre  
R$ 1.000,00 e 
R$ 10.000,00 

 
Entre 

R$ 500,00 e 
 R$ 1.000,00 



  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

Versão Oficial: 07/06/2016 

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

 
Anexo 4 

 

Modelo de autorização dos responsáveis legais para participação de menores de 18 anos no Desafio 
INOVA Paula Souza de Ideias a Negócios 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS 

(PARA MENORES DE DEZOITO ANOS) 

 

 

Eu___________________________________, Carteira de Identidade nº__________-SSP/_______ CPF 

nº_____________________, responsável legal, na qualidade de _________________(pai, mãe ou tutor), 

do menor_______________________________________________________________, Carteira de 

Identidade nº_____________-SSP/_______, nascido (a) em ___ de ________do ano de _________, 

AUTORIZO a participação no Desafio INOVA Paula Souza, evento este organizado pela Agência de 

Inovação INOVA Paula Souza do Centro Paula Souza, assumindo toda a responsabilidade pela presente 

autorização e participação do menor. 

A presente declaração tem por objetivo permitir a concorrência do menor nas atividades desse evento, 

permanecendo a necessidade da presença dos pais ou responsáveis nas atividades que necessitem da 

representação formal do menor no contexto do Desafio INOVA Paula Souza de IDEIAS a NEGÓCIOS.  

 

 

São Paulo, _______________de ______de 2016 

 

 
 

____________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável legal 
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Anexo 5  

MANUAL DO BOOTCAMP INOVA PAULA SOUZA 

O BootCamp Inova Paula Souza é caracterizado por eventos de 4 a 8 horas referentes a capacitações das 

equipes inseridas no programa “Transformando Ideias em Inovações” das Unidades do Centro Paula 

Souza. Consiste de uma imersão das equipes com oficinas práticas em espaço apropriados ao 

aprendizado e com apoio de mentores. Na metodologia do Desafio INOVA Paula Souza - Transformando 

Ideias em Inovações o processo é desdobrado em duas etapas: 

• BootCamp I: o programa na unidade inclui palestras apresentadas por convidados com expertise 

em negócios, e oficinas práticas da metodologia LEAN STARTUPS para Desenvolver, Simular, 

Pivotar e Validar seus Modelos de Negócio, com o objetivo de potencializar o projeto para o 

DESAFIO INOVA Paula Souza 2016 (deixaremos estático a edição do Desafio?). A partir desse 

evento a equipe terá um tempo para Pivotar o projeto e adequar dentro do aprendizado; 

• BootCamp II:  uma etapa avançada do DESAFIO INOVA Paula Souza com apresentação presencial 

dos Pitchs de projetos validados no BootCamp I, em que serão realizadas as avaliações dos 

projetos por um comitê da unidade para consolidar a participação no Desafio 2016. A critério da 

unidade essa apresentação poderá ser pública. 

A realização desses eventos tem como propósito o envolvimento das unidades do CEETEPS no processo 

de germinação das ideias no contexto da inovação. Com as ações do BootCamp I, as equipes terão a 

oportunidade de refletir e pivotar a ideia, podendo ainda, reformulá-la na plataforma do IDEIALab. Tal 

reformulação pode se dar desde o processo de inscrição, que em seu escopo tem espaço para descrever 

detalhes da ideia. 

Há ainda a oportunidade de reformulação no CANVAS, que será o espelho da proposta de valor e deve 

contemplar a modelagem da infraestrutura, inovação e relacionamento e variáveis financeiras (receita 

e custo). 

As ações do BootCamp inseridas no Desafio devem seguir o calendário publicado. 

O evento BootCamp deve ser organizado pelo ALI da unidade seguindo as diretrizes estipuladas pelo 

Núcleo da Agência de Inovação INOVA Paula Souza, contando com o envolvimento dos professores, 

coordenadores e direção da unidade. As equipes devem ser previamente convidadas, bem como seus 

respectivos mentores.  

A princípio a sugestão é que a realização do evento seja nas dependências das unidades, contando com 

a participação de todos os projetos inscritos no DESAFIO corrente, independentemente de seu grau de 

desenvolvimento, considerando que no BootCamp I será a oportunidade de aprendizado nas oficinas e 

palestras realizadas. 

A proposta da realização dos BootCamp deve seguir as seguintes diretrizes: 

BootCamp I  - organizar previamente a agenda dos convidados para palestras e oficinas especificas.  

As oficinas devem seguir o propósito da germinação em pivotar e validar as ideias na modelagem: 

infraestrutura, inovação, relacionamento e as variáveis financeiras, com quatro oficinas específicas dos 

temas no decorrer do dia. 
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Figura 1 Modelo do CANVAS modelado por blocos 
Fonte: Business Model Generation, Alexander Osterwalder (adaptado) 

 
A organização deve convidar profissionais com expertise no campo do empreendedorismo para 

participar de uma mesa redonda sobre a germinação de ideias. 

Ao término do BootCamp I as equipes iniciarão o processo de pivotagem com o propósito de colher 

informações de mercado e ajustar a respectiva modelagem para validação da ideia. 

Nesse período as equipes com suporte dos mentores e Agentes Locais de Inovação, realizarão um 

revisão no projeto inserido na plataforma IdeiaLab, bem como na ficha de inscrição (escopo), que 

deverá ser detalhado com informações validadas. 

O projeto deve seguir os princípios básicos da avaliação regional do Desafio, permitindo que as equipes 

direcionem sua proposta a partir dos aspectos que serão alvo de mensuração, segundo os indicadores 

definidos na tabela a seguir. 
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 Tabela 1: Matriz de Avaliação Regional 

Matriz de avaliação Regional – Etapa 2   (Indicadores) Avaliação 

CRITÉRIOS da TÉCNICA Pontos (0 a 5) 

Intensidade da inovação proposta  

Intensidade de conhecimento aportado  

Diferenciais presentes na proposta de valor  

Grau de detalhamento do Modelo de Negócio (escopo)  

Grau do foco na Sustentabilidade Econômica  

MODELAGEM do CANVAS Pontos 

Proposição de valor  

Segmento de clientes  

Canais  

Relacionamento com clientes  

Parcerias  

Estrutura de custos  

Fontes de receitas   

Total de Pontos  

  Fonte: própria autoria. 

BootCamp II – O Agente Local de Inovação deve organizar em sua unidade um comitê sob sua mentoria 

a fim de analisar os projetos validados e inscritos no Desafio 2016 (deixaremos o ano estático?), ficando 

a critério da unidade a apresentação de Pitchs pelas equipes ou apenas a verificação dos requisitos para 

que os projetos sigam para a etapa regional. Os projetos que estão inscritos no Desafio, mas que não 

atendem os requisitos devem ser excluídos do Desafio.  

São requisitos prévios para participação da etapa Regional do Desafio. 

a) Participação no BootCamp I; 

b) Estar com o CANVAS completo e adequado; 

c) Escopo da ficha de inscrição devidamente revisado; 

d) Cadastro da equipe atualizado; 

e) Possuir no mínimo nota 3 (três) na avaliação do Mentor. 

 

São Paulo 23 de maio de 2016. 

Coordenação: 

 

 

 

 

 

 

Colaboração: Prof. Rodrigo Naves – Coordenador da área de Propriedade Intelectual (PI) INOVA Paula Souza 

 
 
 

Prof. Oswaldo Massambani 
Diretor 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza 

Prof. Me. Rui Dezani 
Coordenador de Empreendedorismo & Startup 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza 
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Anexo 6 

MANUAL DE EXECUÇÃO – DEMODAY – INOVA PAULA SOUZA 

DEMODAY: Um evento que acontece em cada unidade do Centro Paula Souza 

(individualmente) e eventos organizados pelos Polos Regionais, em que os modelos de 

negócios potencialmente promissores do Desafio INOVA Paula Souza - Transformando Ideias 

em Inovações, são apresentados em suas unidades e regiões, em formato de painel e pitch. 

1- AGENDA 

A correta organização da agenda e definição da data do Demoday irá possibilitar que toda a 

comunidade da unidade (Diretor, Coordenadores, professores e funcionários) possam se 

organizar a fim de participar do evento de forma tranquila e planejada. 

A realização do DEMODAY seguira calendário estadual de ações da INOVA Paula Souza que 

será comunicado com devida antecedência.  

Caso venha a ser impossível realizar o evento na data prevista pelo calendário estadual entre 

em contato com seu Coordenador Regional. 

2- ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

A organização e estruturação são de responsabilidade do ALI, podendo ele, a seu critério, 

compor uma equipe na sua unidade para seu auxilio. A correta definição da agenda e estrutura 

do evento irá possibilitar que os alunos e a comunidade da ETEC ou FATEC possam 

compreender o evento e participar com efetividade junto à comunidade externa (empresários, 

organizações relacionadas com empreendedorismo e inovação, como o SEBRAE ou outras, 

convidados dos alunos e outros interessados). 

O DEMODAY deverá durar um dia, e a agenda do evento deverá distribuir as ações durante 

esse período.  

As ações obrigatórias para esse evento são: 

• Apresentação de projetos de inovação para a comunidade da unidade. 

• Pelo menos uma (1) palestra, workshop, seminário ou mesa redonda com um 

dos temas: Empreendedorismo, Inovação, Startups, ideias de negócios.  

• Os projetos devem ser expostos a partir de banner padrão encaminhados pela 

equipe de empreendedorismo e startups.  

Essas ações são obrigatórias, mas você poderá contar com sua criatividade para organizar 

ações adicionais. 

O ALI deve priorizar atividades perenes, que possam acontecer durante todo o dia do 

DEMODAY. (Por exemplo, a exposição de cartazes e a exposição dos projetos de inovação.) 
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As atividades que têm prazo de início e término com horários determinados, como palestras, 

workshops, seminários ou exposições orais, devem priorizar os horários de maior concentração 

de alunos e professores das unidades. (Sempre consulte a diretoria para alinhar a organização 

de datas e horários de modo a não causar transtornos nas unidades escolares). 

Após o desenvolvimento do plano de ação do evento da sua unidade, você deverá 

registrar previamente (antes do evento) quais as ações que irão acontecer durante o dia 

para o endereço no formulário: http://goo.gl/forms/WhxXiK5XSxhGIhYx1  

3- DIVULGAÇÃO 

A divulgação é um fator extremamente importante para que o evento aconteça e desenvolva o 

seu efeito, que é fomentar o empreendedorismo e a inovação no Paula Souza e seu entorno. 

Portanto é importante cumprir alguns passos: 

1. Compartilhar com toda a comunidade da sua unidade a agenda do evento. É possível 

fazer essa comunicação por meio do envio de e-mail para todos os professores, 

coordenadores e funcionários, divulgação no site e no Facebook da unidade, 

colagem de cartazes nas salas de aula, organizar os professores e coordenadores 

para comunicarem o evento para suas turmas, utilizando-se, inclusive, do envio 

de e-mail para os alunos. 

2. Você deverá se preocupar em comunicar a comunidade onde a sua unidade está 

inserida. Envie a agenda com as informações sobre o evento para a prefeitura (muitas 

prefeituras têm agenda de eventos), também aproveite para comunicar os órgãos de 

desenvolvimento do empreendedorismo e inovação da sua cidade (podemos considerar 

o SEBRAE, Incubadoras, associações de desenvolvimento do empreendedorismo, os 

cursos de negócios de algumas faculdades, etc). 

3. Sugerimos criar um evento no Facebook para que você possa aproveitar o poder das 

redes sociais e maximizar a divulgação do seu DEMODAY. 

4. Sugerimos a criação de pequenos vídeos, que podem ser realizados com o telefone 

celular, a fim de explicar qual é a função do DEMODAY e também falar sobre os 

eventos que irão ocorrer na sua unidade. Divulguem esses vídeos pelo Facebook e 

Whatsapp. 

4- RELATÓRIO  

A documentação de todo o evento é extremamente importante, assim iremos disponibilizar 

o link: http://goo.gl/forms/2caqBhzAUb onde você poderá preencher o relatório em até 5 

dias úteis apos a realização do evento. É importante lembrar que as fotos, os vídeos, 

materiais de divulgação, links e todo materiais que você julgar importante deverão 

ser encaminhados por e-mail relatoriodemoday@gmail.com,  antes de preencher o 
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formulário. Lembramos ainda que o DEMODAY é um evento oficial da agência de 

inovação INOVA Paula Souza e seu compromisso, como ALI, será cumprido quando o 

relatório for enviado e você tiver informado no GP INOVA. 

5- DEMODAY do Polo Regional  

Os Coordenadores de Polo poderão realizar Demoday regional, sem prejuízo aos Demoday 

das unidades, seguindo os mesmos padrões deste manual, e seguir a agenda particular de 

cada polo.  

6 – DEMODAY ONLINE 

Para que possamos desenvolver uma ampla divulgação dos trabalhos realizados nos 

canais da INOVA e na Vitrine de Inovadores, pede-se que todos os projetos apresentados 

no DEMODAY local sejam inseridos num arquivo em pdf, a partir do template que enviamos 

como modelo para a construção dos respectivos banners. 

 Modelo do Banner 

 

          Coordenação: 

 

 

 

 

 

Colaboração: Prof. Rodrigo Naves – Coordenador da área de Propriedade Intelectual (PI) INOVA Paula Souza. 

Prof. Oswaldo Massambani 

Diretor 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza 

Prof. Me. Rui Dezani 

Coordenador de Empreendedorismo & Startup 

Agência de Inovação INOVA Paula Souza 
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Anexo 7 

SEÇOES DA CNAE 

Conforme o artigo  5º - Parágrafo 2º: Atividade Econômica,  projeto inscrito no DESAFIO deverá ser 

enquadrado na atividade econômica em conformidade ao CNAE (Classificação Nacional de atividade 

econômica), conforme anexo 7, cuja atividade deverá descrita no campo “Mercado” da ficha de 

inscrição (escopo). 

Tabelas das seções das denominações CNAE (classificação Nacional de Atividade Econômica). 

Seção Denominação 

A  Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

B Indústria extrativista 

C Indústria de transformação 

D Eletricidade e gás 

E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

F Construção 

G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas  

H Transporte, armazém e correio 

I Alojamento e alimentação 

J Informação e comunicação 

K Atividades financeira, de seguros e serviços e técnicas 

L Atividades imobiliárias 

M Atividades profissionais, cientificas e técnicas 

N Atividades administrativas e serviços complementares 

O Administração pública, defesa e seguridade social 

P  Educação 

Q Saúde humana e serviços sociais 

R Artes, cultura, esporte e recreação 

S Outras atividades de serviços 

U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
Fonte: http://cnae.ibge.gov.br  


