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EDITAL AGIPI N° 01/2021

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO INTERNA PARA AS STARTUPS
INCUBADAS NO HUB DE INOVAÇÃO UEPG PARA O PROGRAMA HABITATS DE
INOVAÇÃO.

A Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG - AGIPI, torna público o
presente Edital de Seleção de umas das Startups incubadas no HUB de Inovação UEPG,
para concorrer ao Prêmio Habitats de Inovação do Sebrae - Paraná com parceria com a
REINOVA.

1. DO OBJETIVO
Apoiar o Ecossistema de Inovação do Estado do Paraná, mediante o fortalecimento do
quadro das Startups incubadas no Hub de Inovação UEPG, atuam na área de inovação
tecnológica e demais áreas afins.

2. DO NÚMERO DE STARTUPS
Será ofertada 1 (uma) vaga para a Startup incubada no Hub de Inovação UEPG que
representará e concorrerá no nível estadual.

3. DOS REQUISITOS À VAGA
● Estar regularmente Incubado no Hub de Inovação UEPG;
● Apresentar a empresa por meio de vídeo de 90 segundos;
● O Vídeo deverá conter:

● Apresentação da empresa (nome, cidade, habitat de inovação, empreendedores,
equipe, diferenciais);
● Problema e mercado (qual a dor do mercado que se pretende resolver, a relevância
desse problema para o público-alvo e o tamanho do mercado potencial);
● Solução inovadora (características e diferenciais da solução, grau de inovação em
relação às alternativas no mercado);
● Resultados já alcançados (estágio de desenvolvimento da solução, conquista de
mercado, carteira de clientes, faturamento, investimentos recebidos).

4.  DA INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser realizada exclusivamente por e-mail da INPROTEC (Incubadora de
Projetos Tecnológicos) inprotec@uepg.br, até às 18 horas (horário de Brasília) do dia
16/07/2021.
Os vídeos finalizados podem ser enviados por email até 20/07/2021, anexados ou via link..

5.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. O processo de seleção compreende homologação das inscrições (eliminatória), análise
dos vídeos participantes (classificatória).

5.2. O nome da Startup aprovada será divulgada, em ordem de classificação, por meio de
Edital de Resultado Final, disponível no endereço eletrônico www.uepg.br/agipi/editais, à
partir do dia 21 de Julho de 2021. As inscrições para o Prêmio encerram em 25/07/2021,
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então, os vídeos devem estar em versões finalizadas, permitindo somente pequenos
ajustes.

5.3. Os critérios de julgamento dos candidatos serão avaliados a partir do vídeo enviado e
com base nos mesmos critérios, com atribuições de notas numa escala de 1 (um) a 05
(cinco). Estes critérios são:
● Diferenciais dos empreendedores, equipe e empresa;
● Relevância do Problema e tamanho do mercado potencial;
● Grau de inovação e diferenciais da solução;
● Resultados já alcançados (em relação ao estágio de desenvolvimento)

5.4. Após inscritos, as incubadas devem elaborar um vídeo com a apresentação da
empresa de 90 segundos (não sendo permitido tempo superior a este).
A incubada vencedora representará a AGIPI no evento Conecta 2021, com apresentação
programada para o dia 25 e 26 de Agosto/2021.

6. INFORMAÇÕES
Informações mais detalhadas podem ser obtidas no link abaixo:
https://comunidadesebrae.com.br/inovacao/premio-habitatspr

Ponta Grossa, 13 de Julho de 2021.

Professor Dr. Miguel Archanjo de Freitas Junior

Diretor da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual
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