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REGULAMENTO

OPEN INOVAI
1 – DA FUNDAMENTAÇÃO E DENOMINAÇÃO
1.1

O Programa OPEN INOVAI, desenvolvido pela Associação Itajubense de Inovação e
Empreendedorismo configura-se como um processo alternativo de inovação, que através
de uma dinâmica própria cria conexão entre a Indústria e a Startup, oferecendo
capacidade de solução de problemas utilizando o conceito de inovação aberta.

2 – DOS OBJETIVOS
2.1

Selecionar startups e EBT’s cujas soluções (produtos, softwares, processos ou serviços)
sejam de base tecnológica e estejam alinhadas ao segmento tecnológico demandado pela
Indústria.

2.2

Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país através da criação de inovações e
da geração de novos negócios;

2.3

Propiciar condições para a geração e o desenvolvimento de modelos de negócio viáveis;

2.4

Contribuir com o aumento e qualificação da demanda de negócios/startups inovadores
para fomentar a Indústria e fortalecer o Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação
de Itajubá.

3 – DO APOIO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
3.1 O programa OPEN INOVAI proporcionará aos participantes selecionados para a Fase1:
a) Ações de sensibilização sobre o tema;
b) Mentorias para direcionamento de demanda;
c) Acesso à potencial cliente.
3.2 Ao participante selecionado para a Fase 2 o Programa oferecerá:
a) Apoio para a validação da solução e Modelagem do Negócio;
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b) Apoio para a construção e validação do MVP/PROTÓTIPO;
c) Consultorias e Mentorias em temas relacionados à demanda;
d) Apoio para registro de Propriedade Intelectual;
e) Utilização de ambientes adequados, compartilhados, mobiliados e devidamente
equipados;
f) Infraestrutura de suporte como ambientes para reuniões e treinamentos;
g) Disponibilização de Equipamentos de Medição e Controle (Laboratório de Hardware
da INCIT);
h) Financiamento da etapa de desenvolvimento do MVP/ PROTÓTIPO de acordo com a
rota tecnológica definida pela Indústria demandante.

4 – DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do programa OPEN INOVAI pessoas jurídicas, doravante denominados
candidatos, cujas propostas tenham como objetivo o desenvolvimento ou geração de
produtos, processos, ou serviços inovadores, de alto valor agregado e de base tecnológica
que estejam alinhados ao segmento tecnológico da Indústria demandante.

5 – DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES
5.1

Cumprirem as exigências do Edital de Chamamento e do Regulamento deste Programa;

5.2

Contribuírem para a disseminação da cultura do empreendedorismo e divulgação da
Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo - INOVAI;

5.3 Apresentar, nos prazos estabelecidos, relatórios e demais instrumentos especificados pela
Coordenação do Programa para o acompanhamento dos projetos/negócios em
desenvolvimento;
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5.4

Respeitar as regras de uso dos ambientes físicos e tecnológicos disponibilizados pela
INOVAI;

5.5 Cumprir o cronograma de trabalho que será definido entre cada projeto e a coordenação
do programa e estar presente nos eventos promovidos.

6 – DAS INSCRIÇÕES
6.1 As inscrições para a participação neste programa, conforme o Edital de Chamamento,
deverão ser feitas no site http://www.incit.com.br/incit/inovai;
6.2

A inscrição no programa implicará na total aceitação deste Regulamento;

6.3

A não inscrição até a data limite estipulada pelo Edital é um impeditivo mandatório para
a participação.

7 - DA SELEÇÃO DOS PROJETOS
7.1

A seleção dos Projetos, ocorrerá conforme o Edital de Chamamento.

7.2

A seleção será feita pela INOVAI com a participação de especialistas designados pela
coordenação do Programa.

8 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA
8.1

Os principais critérios que nortearão a decisão no momento de escolha dos Projetos para
a Fase 1 serão:
a) Alinhamento das propostas com a área (segmento tecnológico) definida como
preferencial para o programa;
b) Oportunidade de Negócio (tamanho do mercado Local, Regional ou Global);
c) Diferenciação e Inovação da Proposta de Valor;
d) Disponibilidade de tempo dos empreendedores para dedicarem à dinâmica do
programa;
e) Composição da equipe (a relação do conhecimento e/ou do histórico dos
empreendedores com os projetos apresentados, tanto para a tecnologia quanto para
o mercado);
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f) Grau de Inovação Tecnológica.
8.2 Para a fase 2 a escolha cabe inteiramente a Indústria demandante.

9 – DO RESULTADO DO EDITAL DE SELEÇÃO
9.1

O resultado da seleção dos projetos será divulgado no site www.incit.com.br conforme
data estabelecida Edital de Chamamento;

10 – DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
10.1 O Programa OPEN INOVAI terá duração de até 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado à
critério da coordenação do Programa.

11 – DAS FASES DO PROGRAMA
11.1 O Programa OPEN INOVAI contará com 3 (três) fases divididas conforme a seguir:
FASE 1) Seleção de até 05 propostas promissoras, alinhadas ao segmente tecnológico definido
pela Industria demandante;
− Lançamento do edital e prazo para inscrições. Prazo: 15 (quinze) dias;
− Seleção de propostas de promissoras (startups e EBT’s cujas soluções (produtos,
softwares, processos ou serviços) propostas sejam de base tecnológica e estejam
alinhadas ao segmento tecnológico especificado) feitas por uma comissão
avaliadora formada pela coordenação do Programa. Prazo: 3 (três dias);
− Divulgação dos resultados. Prazo 1 (um) dia;
− Sensibilização das startups selecionadas sobre o tema, mentorias para
direcionamento de demanda. Prazo 10 (dez) dias;
− Acesso à potencial cliente: demoday para apresentação da proposta. Prazo 1 (um)
dia.
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FASE 2) Seleção de uma startup pela Indústria demandante, com a melhor proposta alinhada
ao segmente tecnológico definido.
A Startup selecionada para a FASE 2 será responsável pelo planejamento e
desenvolvimento da solução proposta, com apoio dos mentores da INOVAI e Indústria
Demandante e deverá atender os seguintes critérios:
−

Ter equipe e parceiros definidos e com perfil profissional com competência
associadas ao desenvolvimento;

−

Projeto de desenvolvimento com consistência de design e adequação dos prérequisitos aprovado pela Empresa Demandante;

−

Capacidade de mitigar desafios tecnológicos;

−

Todos os requisitos de hardware e licenciamento devem ser incluídos como parte
deste projeto;

−

Capacidade de trabalhar em estreita colaboração com o time da Empresa
Demandante e INOVAI sobre a coordenação das tarefas e recursos do projeto;

−

Planejamento e execução dos processos e de teste completos para garantir a
funcionalidade.

Caberá ao Programa:
−

Acelerar o projeto selecionado, com apoio à Startup/EBT através de atividades de
orientação, assessoria e mentoria da equipe de consultores da INOVAI e equipe
de profissionais indicados pela Indústria Demandante para o amadurecimento da
equipe, evolução do modelo de negócios, construção do MVP, prototipagem,
validação e posicionamento de mercado, testes de repetibilidade e escalabilidade.
Prazo: 60 (sessenta) dias;

−

Auxiliar no desenvolvimento efetivo da solução, testes, entrega. Prazo 120 (cento
e vinte) dias.

OBS 1: O início da Fase 2 está condicionada ao sucesso da fase anterior e ao aceite da
Startup/EBT pela Indústria Demandante;
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OBS 2: Para iniciar a Fase 2 a Startup/EBT selecionada deverá estar de acordo com as condições
de confidencialidade e gestão da propriedade intelectual estabelecidas pela Empresa
Demandante. Deverá ser assinado entre as partes um “Termo de Compromisso”.

FASE 3) Desinvestimento: a ser negociado diretamente com a Indústria demandante.

11 – DOS RECURSOS
12.1 Os recursos sobre a seleção serão resolvidos pela coordenação do programa cabendo
exclusivamente ao(s) reclamante(s) a apresentação dos fatos que achar (em)
pertinente(s). Qualquer recurso poderá ser interposto até no máximo 01 (um) dia útil
após a divulgação dos resultados. Não haverá/caberá recurso a partir de terceiros.

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A revisão do presente regulamento dar-se-á em consonância com as necessidades de
melhorias, levantadas através do desenvolvimento do programa.
13.2 A reforma deste regulamento será de responsabilidade da coordenação do Programa
OPEN INOVAI .
13.3 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Programa.
13.4 Este Regulamento foi desenvolvido pela Associação Itajubense de Inovação e
Empreendedorismo, coordenadora deste Programa e aprovado nesta mesma data.

Itajubá, 10 de Julho de 2018.

