REGULAMENTO
STARTUP MAKER VARGINHA
CIDADE UNIVERSITÁRIA – UNIS/MG

INTRODUÇÃO
O Startup Maker Varginha é um evento realizado pelo Centro Universitário do Sul de Minas, com
apoio do Sebrae Minas, e ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2017, na cidade universitária
do Grupo Unis em Varginha. Essa edição especial ocorre integrada ao Congresso Internacional do
Grupo Unis, conta com 54 horas de conteúdo intenso e atividades focadas em ciência, tecnologia,
inovação, criatividade, entretenimento e empreendedorismo.

STARTUP MAKER
O objetivo do Startup Maker é a criação de ideias que envolvam hardware, eletrônica e robótica,
sendo que ao longo do final de semana será desenvolvido um protótipo e seu modelo de negócios,
unindo makers e empreendedores em um só ambiente.
Para participar os interessados precisam registrar-se no site https://www.sympla.com.br/startupmaker-unis-varginha__133131 e preencher os dados solicitados.
Valores das inscrições:
Inscrição Aluno Unis - R$20,00
Inscrição Aluno Unis + 2 refeições - R$40,00
Inscrição Público - R$30,00
Inscrição Público + 2 refeições - R$60,00
Categorias:
✓ Desenvolvedor: Participantes aptos a escrever códigos e desenvolver hardware
✓
Designers: Participantes que desenham interfaces e modelam estratégias visuais e de
mercado para a viabilidade do produto.
✓ Business: Participantes focados em administração, finanças, modelagem de negócios.
O que preciso levar para o evento?
– Notebook
– Cartões de visita – caso tenha
– Extensões de tomada/multiplicadores (“T”) e adaptadores de tomada.
– Se você possui arduinos e componentes, pode trazer para o evento o que possuir, para que
assim tenha maiores possibilidades. (Disponibilizaremos um número limitado de Arduinos e
componentes).
Agenda:
Serão escolhidos entre 8 e 10 ideias (de acordo com a quantidade de inscrições), através de voto
(inscritos terão peso 1) e do voto de mentores (peso 10). A partir daí são 54 horas de criação de
modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. O fim de semana termina com
a apresentação dos projetos a banca julgadora.

Data do evento: 19 a 21 de maio de 2017 - em conjunto com o III Congresso Internacional do UNIS
Dia 19: das 19 às 23
Dia 20: início às 6:00
Dia 21: término às 12:00
Sexta:
18h30 - Credenciamento
19h00 - Abertura Oficial, Comunicados e Instruções
19h30 - Quebra Gelo
20h00 - Pitchs 1 min!
21h00 - Votação
21h30 - Formação das Equipes
22h20 – Início dos trabalhos
23h00 - Encerramento
Sábado:
6h00 - Welcome Coffee
6h30 - Início dos trabalhos
8h00 - Palestra de Canvas e Validação
12h00 - Almoço
13h30 - PitStop para alinhar status das equipes
14h00- Palestra como fazer seu hardware funcionar em 24h?
14h30 - Continuação dos trabalhos
18h00 - Palestra de Pitch
18h30 - Jantar
20h00 - Pitstop para alinhar status das equipes
23h00 - Lanche da Noite
Domingo:
8h00 - Welcome Coffee
9h30 - PitsTop para alinhar status das equipes
10h00 - Treinamento de Pitch
12h00 - Almoço
16h00 - Encerramento dos trabalhos
16h45 - Início da feira
18h00 - Início das apresentações Finais
18h30 - Pitchs
21h30 - Premiação e encerramento
O que será disponibilizado para os Makers?
Os materiais e equipamentos para construção dos protótipos são de inteira responsabilidade dos
participantes. No entanto, será disponibilizado, de forma condicional, pelo CEPI um conjunto
limitado de equipamentos.
Se você tem alguma outra dúvida que não foi respondida aqui, nos procure pelo facebook através
da página do CEPI (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007878195176&fref=ts) ou então
pelo email cepi@unis.edu.br

AVALIAÇÃO
Ao longo do fim de semana de trabalho os participantes terão boas ideias e passarão pelo
processo de validá-las, construir o modelo de negócios, desenvolver o protótipo e por último,
apresentar para uma banca avaliadora.
A comissão avaliadora irá considerar os seguintes critérios:
I.
II.
III.
IV.

Identificação clara da necessidade de mercado e público alvo (problema);
Protótipo construído – Produto minimamente viável – MVP.
Validação da solução apresentada;
Criatividade e inovação.

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ AVALIADOR
A Comissão julgadora é soberana em suas decisões e será constituída por professores,
consultores e empresários.
Os membros integrantes da Comissão julgadora assumem,
automaticamente, o compromisso ético de sigilo em relação às informações que chegarem ao seu
conhecimento.
DIREITOS AUTORAIS
Os participantes do Startup Maker concordam em ceder gratuitamente ao Unis o uso dos nomes,
logotipo da empresa, fotografias e vídeos como ferramentas de divulgação e publicidade, além de
incluí-los ou usá-los em qualquer uma de suas páginas da web, existentes ou futuras, assim como
em qualquer mídia. Além disso, a participação no Startup Maker Varginha 2017 também dará direito
a cada participante, a usar a certificação que será entregue em seus sites ou outras mídias.
CONTATO
Para qualquer dúvida, você deve entrar em contato através do e-mail: cepi@unis.edu.br
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