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REGULAMENTO 

 

SUMMER SCHOOL – FURG: transformando ideias em STARTUPS 

 

A Diretoria de Inovação Tecnológica - DIT/PROPESP, através da Coordenação 

de Empreendedorismo e Incubação de Empresas, torna público as inscrições 

para o Summer School – FURG: transformando ideias em Startups, atividade 

integrante do Projeto Educação Empreendedora, executado pela DIT/PROPESP 

e fomentado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE. 

 

1. O PROGRAMA 

O Summer School – FURG: transformando ideias em Startups é um programa intensivo 

de verão que realizará atividades de imersão para os estudantes de graduação e pós-

graduação da FURG. O programa pretende proporcionar vivências em empreendedorismo e 

negócios com características de mercado para o processo de aprendizagem dos estudantes de 

forma transversal, integrada e multidisciplinar. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

Desenvolver as habilidades dos participantes no contexto empreendedor de forma a 

prover conceitos básicos para o desenvolvimento de novos negócios alinhados ao movimento 

STARTUP e aplicando conhecimento científico-tecnológico adquiridos na Universidade. 

 

3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

3.1. Mapeamento e visibilidade das habilidades e propósitos pessoais e dos grupos; 

3.2. Desenvolvimento da capacidade para identificar problemas e, a partir deles, criar 

soluções com potencial de êxito na sua adoção; 

3.3. Desenvolvimento de habilidades: pensar, executar e validar ou invalidar hipóteses de 

negócios, baseadas na geração, entrega e captura de valor; 

3.4. Desenvolvimento do poder de síntese, do trabalho em grupo e exposição da atividade 

que foi realizada pela equipe. 
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4. PÚBLICO-ALVO E VAGAS 

São oferecidas até 70 vagas para estudantes de graduação e de pós-graduação de todos 

os cursos da FURG, e para participantes dos processos de pré-incubação e de incubação da 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da FURG, a INNOVATIO. 

 

5. O PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. A inscrição dos estudantes, a qual será feita individualmente, via Formulário de 

Inscrição, disponível entre os dias 31 de janeiro de 2018 e 20 de fevereiro de 2018 

neste link:  https://goo.gl/fs8ogB.; 

5.2. Para inscrever-se, não é necessário que a equipe esteja formada nem a apresentação 

de projetos ou proposições de negócios; 

5.3. O processo de construção das equipes é parte da metodologia a ser desenvolvida 

durante o programa; 

5.4. Ao término do prazo de inscrições, será feita a seleção dos participantes conforme o 

perfil pessoal configurado pelas respostas apresentadas no Formulário de Inscrição; 

5.5. A seleção será realizada por uma banca multidisciplinar; 

5.6. A divulgação dos selecionados ocorrerá no mesmo link da inscrição no dia 22 de 

fevereiro de 2018; 

5.7. A inscrição é gratuita. 

 

6. A ESTRUTURA DO PROGRAMA SUMMER SCHOOL FURG 

6.1. A FURG sediará todas as atividades presenciais do Programa, no Campus Carreiros, em 

local a ser informado após a seleção; 

6.2. A carga horária do Programa será de 40 h, contendo workshops, mentorias, atividades 

práticas e feedbacks. O Programa será realizado das 8:30 às 12:30 h e das 13:30 às 

18:30 h, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e, no dia 01 de março, das 8:30 às 12:30 e 

das 19:30 às 22 h. O restante da carga horária compreenderá mentorias à distância e 

atividades de validação dos modelos de negócios; 

6.3. Serão disponibilizados e-books com os conteúdos de cada workshop e materiais para a 

realização das atividades práticas presenciais. 

https://goo.gl/fs8ogB
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7. CERTIFICAÇÃO 

A FURG concederá certificado de participação para quem atingir 75% ou mais do total da 

carga horária do Programa.  

 

8. SOB O DIREITO DE IMAGEM 

8.1. Os participantes do Programa concordam em conceder possíveis entrevistas e 

participar de pesquisas e reportagens que por ventura sejam solicitadas pela equipe 

da coordenação da atividade; 

8.2. Também autorizam o uso de suas imagem em fotos, textos e vídeos, dos principais 

elementos extraídos dos conteúdos das atividades e workshops, dentre outros 

necessários, para serem utilizados em mídias internas e externas, de todos os tipos, 

para fins educacionais, campanhas promocionais e/ou institucionais divulgadoras do 

Programa, dos seus realizadores e da FURG, sem limitação de tempo e lugar, a título 

gratuito, não responsabilizando-o por qualquer indenização material relativa aos 

referidos direitos de imagem e de texto aqui referidos. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. A participação no Programa implica a aceitação integral do presente regulamento; 

9.2. O descumprimento do regulamento desclassifica, a qualquer tempo, o participante; 

9.3. Dúvidas ou situações não previstas neste documento serão resolvidas pela comissão 

organizadora do Programa, a Diretoria de Inovação Tecnológica da Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (Av. Itália, km 8, s/n - Campus Carreiros - Prédio das Pró-

Reitorias, Rio Grande-RS - telefones: (53)3237-3010/3237-3044. 

 

 

 

 

 


