4ª MARATONA DE EMPREENDEDORISMO DA
INCUBADORA GTEC-UNIDAVI

RIO DO SUL, OUTUBRO DE 2018

OBJETIVO
Disseminar a cultura empreendedora com ações voltadas ao estímulo e fornecimento de
ferramentas adequadas ao desenvolvimento de empreendimentos inovadores. Dentre as
iniciativas realizadas pela UNIDAVI no campo da educação empreendedora, a Incubadora
GTEC-UNIDAVI realiza a Maratona de Empreendedorismo, procurando atingir a comunidade
universitária e a sociedade em um todo.
JUSTIFICATIVA
A Maratona do Empreendedorismo teve sua primeira edição em 2008 pela Incubadora
GTEC-UNIDAVI. Surgiu por meio do Projeto Rota da Inovação, com apoio da Financiadora de
Estudos e Projetos – FINEP, com o intuito de disseminar e estimular à inovação e a captação
de projetos com alto potencial de negócio. A segunda edição aconteceu em 2013, a terceira
em 2017, e agora a quarta edição do evento pretende captar projetos inovadores,
incentivando o empreendedorismo e auxiliando nos primeiros passos para formação da
empresa.
REGULAMENTO
01 – O objetivo da 4ª Maratona de Empreendedorismo da Incubadora GTEC-UNIDAVI é gerar
projetos capazes de promover o Empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável por
meio da inovação.
02 – O projeto desenvolvido deverá ter o formato do Plano de Negócios preenchido em
formulário eletrônico disponível no link: https://goo.gl/forms/nUtdijxfRkdusE0x1
03 - Os planos de negócios inscritos deverão, obrigatoriamente:
a) ser propostas de novas empresas ou de empresas já constituídas que tenham no
máximo 12 meses de atividades até a data de início das inscrições;
b) Oferecer produtos ou serviços que apresentam inovações e soluções em mercado;
04– Os participantes deverão se inscrever individualmente ou em equipes de, no máximo, 02
(duas) pessoas, atendendo aos critérios previstos neste regulamento. Não será permitida a
substituição ou inclusão de participantes após a inscrição
05 - Um mesmo participante não poderá integrar mais de uma equipe ou apresentar mais de
um projeto.
06 - As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 16 de Outubro a 12 de Novembro de
2018. Os resultados serão divulgados no dia 26 de Novembro de 2018.
07 – A competição será composta por 03 (três) fases:
a) Primeira fase: análise da viabilidade do Plano de Negócios;

b) Segunda fase: análise dos Plano de Negócios recebidos pela banca escolhida pela
comissão organizadora;
c) Terceira fase: divulgação dos 5 (cinco) primeiros colocados na maratona.
08 - A Análise de viabilidade consiste na verificação, pela equipe da Incubadora GTEC
UNIDAVI, do correto preenchimento e apresentação de todas as informações solicitadas no
modelo de Plano de Negócios disponibilizado. No caso de dados insuficientes no documento
inscrito, o Plano de Negócios será rejeitado e seus autores avisados por e-mail, sendo
permitida a re-inscrição de uma versão corrigida até a data final de envio de propostas
estabelecida neste regulamento.
09 - Os planos qualificados na análise de viabilidade serão submetidos a avaliadores
indicados pela comissão organizadora da terceira Maratona de Empreendedorismo GTEC
UNIDAVI. Os avaliadores aplicarão, individualmente, notas de 1 a 5 sem parte decimal para
os critérios apresentados no item 10 do regulamento. As notas serão somadas e ponderadas
de acordo com o peso informado para cada critério, formando assim a nota final. A colocação
na Maratona de Empreendedorismo será por ordem decrescente da nota final obtida.
Havendo empate entre dois ou mais planos os avaliadores serão chamados para realizarem
uma análise e tomarem decisão consensual sobre a ordem que deverá ser adotada,
exclusivamente entre os planos empatados na pontuação original.
10 – Os critérios que nortearão o processo de análise dos projetos são:
a) Grau de Inovação: 25%
b) Potencial mercadológico: 20%
c) Adequação do Perfil da equipe à proposta: 15%
d) Viabilidade econômica: 20%
e) Viabilidade técnica: 20%
11 – As propostas recebidas serão confirmadas automaticamente por uma pessoa designada
pela organização da Maratona de Empreendedorismo.
12 – O processo de inscrição é composto por:
a) Preenchimento do Plano de Negócios inseridos dados no formulário eletrônico
disponível no link: https://goo.gl/forms/nUtdijxfRkdusE0x1
b) Confirmação da inscrição, por e-mail enviado pela equipe organizadora da Maratona.
13 – A partir do recebimento do Plano de Negócios, a comissão organizadora considera a
aceitação integral dos termos e condições do presente Regulamento.

14 – É vedada a participação de colaboradores de Incubadora GTEC UNIDAVI bem como a
apresentação de projetos que já estejam incubados.
15 – Premiação:
a) 1º Lugar: Contrato de instalação do projeto por 1 ano na Incubadora GTEC UNIDAVI,
nas modalidades pré-incubação ou incubação não-residente, sem o custo das
mensalidades.
b) 2º Lugar: Contrato de instalação do projeto por 6 meses na Incubadora GTEC
UNIDAVI, nas modalidades pré-incubação ou incubação não-residente, sem o custo
das mensalidades.
c) 3º ao 5º Lugar: Duas horas de Consultoria gratuita da Incubadora GTEC UNIDAVI para
viabilização do plano de negócios + participação em um curso oferecido pela
Incubadora, a ser definido em conjunto entre o participante e a coordenação da
Incubadora.
16 – A UNIDAVI e a Incubadora GTEC UNIDAVI terão direito de utilizar a imagem das equipes
e projetos inscritos em suas ações de Comunicação e Marketing.
17 – Os participantes poderão solicitar, em campo específico no plano de negócios enviado,
declaração de participação no concurso, equivalente a 5 horas-atividade. Esta declaração
será entregue no dia 26 de Novembro de 2018
18 - Os casos não abordados neste regulamento serão avaliados pela coordenação do evento,
cuja decisão é soberana.
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