
 
 

 

EDITAL Nº 56, DE 15 DE MAIO DE 2015. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, 

torna público o presente Edital que tem por objeto a PRORROGAÇÃO do calendário 

do processo de inscrições do Edital n˚ 47, de 07 de maio de 2015, que trata da 

participação, seleção e premiação de grupos de alunos de graduação e professores na 

Primeira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS do projeto aprovado em EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA SEBRAE – UCE Nº001/2013 Educação Empreendedora nas 

Instituições de Ensino Superior. – “Educação empreendedora na UFMS”. 

 

ITENS RETIFICADOS: 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1 As inscrições deverão ser feitas e enviadas no endereço 

empreendedorismo.ufms@gmail.com no período de 06 a 20 de maio de 2015, 

contendo: 

a) Relatório relatando proposta da ideia de negócio, produto ou serviço com no 

máximo cinco páginas (fonte Times New Roman, corpo 12, entre linhas 1,5 cm), 

contendo os itens enumerados no modelo disponível no Anexo A deste Edital, 

em arquivo no formato PDF; 

b) Link do vídeo relatando proposta da ideia de negócio (PITCH*), com no 

máximo cinco minutos, obrigatoriamente seguindo as orientações do ANEXO B 

do presente edital; 

c) Histórico acadêmico emitido pelo Siscad, de cada participante discente, semestre 

1/2015 em arquivo no formato PDF; 

d) Plano de Ensino gerado no Siscad de uma das disciplinas ministradas pelo 

docente, semestre 1/2015 (Somente para os docentes), em arquivo no formato 

PDF. 

e) Ficha de inscrição da equipe contendo dados de todos os participantes, incluindo 

do professor, disponível no ANEXO C deste edital, assinado por todos os 

integrantes da equipe, escaneado e enviado em arquivo no formato PDF. 

* PITCH – entende-se como uma apresentação sucinta de uma ideia, negócio, produto 

e/ou serviço com o objetivo de esclarecimento, convencimento e da sua viabilidade de 

aplicação no mercado. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO E CALENDÁRIO 

 

 

5.2 As atividades da Primeira Feira de Soluções Inovadoras da UFMS seguirão o 

seguinte calendário: 

 Atividades Período 

1 Divulgação do edital que regulamenta a Feira De 07/05/15 a 20/05/2015 



 
2 Inscrições de equipes De 07/05/15 a 20/05/2015 

3 Conferência da documentação das propostas Até 21/05/15 

4 Divulgação das inscrições deferidas Até 22/05/2015 

5 Prazo de pedidos de reconsideração Até 24/05/15 

6 Resultado final das inscrições deferidas, no site 

Portal Inovação UFMS 

Até 26/05/2015 

7 Análise das propostas pela Comissão Avaliadora 

do evento 

De 22/05/2015 a 27/05/2015 

8 Resultado final da FASE I de seleção, no site 

Portal Inovação UFMS 

28/05/2015 

9 Capacitação em Modelo de Negócios (CANVAS) 

das equipes selecionadas para a (FASE II). 

De 28/05/15 a 02/06/2015 

10 Conferência das equipes concluintes da 

capacitação (FASE II). 

03/06/2015 

11 Divulgação dos resultados da FASE II de seleção, 

no site Portal Inovação UFMS. 

03/06/2015 

12 Exposição na Primeira Feira de Soluções 

Inovadoras da UFMS (FASE III). 

11/06/2015 

13 Somatório de pontos das propostas de cada equipe 

(pontuadas pela Comissão Avaliadora e pelo 

público durante o evento). 

11/06/2015 

14 Divulgação dos resultados e das equipes 

classificadas para a FASE IV 

11/06/2015 

15 Apresentação do modelo de negócio (CANVAS) 

(FASE IV). 

11/06/2015 

16 Divulgação dos resultados e premiação da equipe 

vencedora durante o evento 

11/06/2015 

17 Emissão de certificados para os participantes das 

equipes que concluírem a FASE III e/ou a FASE 

IV 

Até 20/08/15 

18 Visita técnica da equipe ganhadora De 01/07/2015 a 12/12/2015 

19 Período para entrega de documentação e 

“Incubação” da equipe ganhadora nesta 

modalidade 

Até 13/07/2015 

 

 

 

 

 

 

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO 


