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EDITAL 06/2020 

 

3º RETIFICAÇÃO 

 

1º CORRIDA DE STARTUPS DO IFSULDEMINAS 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e 

Tecnológico – FADEMA, por meio da parceria celebrada com o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Sul de Minas Gerais  - IFSULDEMINAS, através da Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós 

Graduação e Inovação – PPPI juntamente com o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT por meio de 

seu Diretor Presidente que subscreve, torna público a presente Retificação ao Edital em epígrafe: 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

6.1 O processo seletivo ocorrerá em 2 (duas) etapas, uma eliminatória e outra classificatória: 

a. 1ª Etapa (eliminatória): seleção e publicação das 10 (dez) melhores propostas de startup; 

b. 2ª Etapa (classificatória): apresentação dos vídeos em forma de pitch, via web, das 10 (dez) melhores 

propostas para uma banca avaliadora e seleção das 4 (quatro) primeiras colocadas. 

8. DA APRESENTAÇÃO DO PITCH  

8.1 O pitch se dará por meio de um vídeo, utilizando uma linguagem acessível a qualquer público. 

Recomendamos, sempre que possível, substituir a linguagem técnico-científica e o uso de termos técnicos muito 

específicos.  

8.2 As apresentações dos vídeos das (10) dez melhores propostas em forma de pitch ocorrerá na 2ª Etapa 

classificatória, via web, em horário e link a ser enviado por e-mail após a seleção das 10 (dez) melhores propostas 

no dia 24 de março de 2020.  

8.3 A apresentação terá duração de 3 minutos e será avaliada por uma banca.  

8.4 A banca avaliadora seguirá os critérios descritos no item 7.1. 

8.5 Ao final de cada apresentação, os membros da banca poderão formular perguntas para auxiliar na avaliação. 

8.6 Os vídeos do pitch deverão ser enviados para editais.nit@ifsuldeminas.edu.br no dia 26 de março de 2020. 

9. DO RESULTADO FINAL 

9.1 A divulgação dos premiados será publicada no site do IFSULDEMINAS no dia 30 de março de 2020. 
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Item 11: Do Cronograma  

 

Fica alterado o prazo para as inscrições para até a data de 19 de março de 2020, conforme novo 

cronograma abaixo:  

 

 

Publicação do edital 20/01/2020 

Inscrições até 20/03/2020 

Homologação das Inscrições 23/03/2020 

1º Etapa: Avaliação e Seleção das 10 (dez) melhores propostas Até 24/03/2020 

Envio do pitch em vídeo para editais.nit@ifsuldeminas.edu.br  26/03/2020 

2º etapa: Apresentação via web das 10 (dez) melhores propostas e arguição 27/03/2020 

Divulgação do resultado no site das 4 (quatro) melhores propostas 30/03/2020 

Entrega do Cronograma de Execução Financeira 27/04/2020 

 

 

 

Machado MG, 16 de março de 2020. 

 

Luciano Olinto Alves 

Diretor Presidente 
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