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PROJETO CHOCADEIRA DE IDEIAS 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PARTICIPAÇÃO 2017/01 
 
 

 
O NETI – Núcleo de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, órgão          

vinculado à Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde          

de Araguaína e ao ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio          

Carlos, entidades de direito privado, com sede à Av. Filadélfia, 568 –            

Setor Oeste – Araguaína – TO, torna público critérios de seleção de            

PROPOSTAS DE PARTICIPAÇÃO para o PROJETO CHOCADEIRA DE        

IDEIAS, conforme os termos estabelecidos neste edital. 

 
 
DO OBJETIVO 
 
O presente edital tem como objetivo selecionar até 05 (cinco) propostas de            

participação para o PROJETO CHOCADEIRA DE IDEIAS. Podem participar         

deste edital propostas de negócios tradicionais, projetos de startups, projetos          

sociais, inovações em produtos, projetos de melhorias em processos         

produtivos e projetos de novos equipamentos. 

 

DO PROJETO CHOCADEIRA DE IDEIAS 
 
A Chocadeira de Ideias, PROJETO DE EXTENSÃO DO ITPAC REALIZADO          

PELO NETI, é uma iniciativa destinada a pré incubação de empreendimentos           

em estágio inicial de ideação.  

O principal intuito deste projeto é promover a evolução das ideias acolhidas            

para um patamar de maturidade que permita a análise consistente de sua            

viabilidade técnica e econômica. Além disso se espera como resultado final do            

processo de pré incubação um relatório das atividades desenvolvidas, um          

mínimo produto viável validado e um plano de trabalho detalhado para os seis             

meses subsequentes, preparando o negócio para o início da fase de operação. 

No período 2017/01 as atividades de pré incubação serão realizadas de           

20/03 à 31/05/2017. 



DOS BENEFÍCIOS OFERTADOS 

Aos projetos selecionados será concedido: 

● Acesso livre ao espaço de coworking para desenvolvimento das         

atividades, sendo previstas 120 (cento e vinte) horas de trabalho          

distribuídas ao longo do projeto. 

● 16 (dezesseis) horas de Mentoria dedicada para a equipe distribuídas ao           

longo do projeto. 

● Oficinas com a participação de todo o grupo; 

● Meetups; 

● Acesso aos laboratórios para desenvolvimento dos protótipos; 

 

Os projetos contemplados não terão custos diretos decorrentes destas         

atividades. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES CONTEMPLADAS 

É de integral responsabilidade das equipes participantes: 

● Arcar com todo custo individual de alimentação, passagem, materiais,         

cópias, etc… 

● Zelar pelo bom uso e conservação das instalações e equipamentos          

disponíveis 

● Participar de pelo menos 80% das atividades programadas 

 

DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

 

Podem ser inscrever equipes com no mínimo três e no máximo seis            

integrantes. Pelo menos um dos integrantes deve ser acadêmico ou egresso           

dos cursos do ITPAC - Campus Araguaína/TO. As inscrições devem ser           

submetidas exclusivamente por meio de formulário online específico disponível         

no endereço https://goo.gl/forms/plrLIdAa0pANmy2o1 no período de 02/03 a        

10/03/2017. A seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira análise da             

proposta de participação submetida pelo formulário online e a segunda          

avaliação da apresentação oral que será realizada no período de 13 a            

17/03/2017. Os resultados serão divulgados no Site do ITPAC. 

https://goo.gl/forms/plrLIdAa0pANmy2o1


DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
A seleção das propostas de participação se dará com base nos seguintes            

critérios: 

ITEM CRITÉRIO* PONTUAÇÃO 

01 CLAREZA E COERÊNCIA DA IDEIA DE 0 A 5 PONTOS 

02 SIMPLICIDADE DE 0 A 5 PONTOS 

03 ESCALABILIDADE DE 0 A 5 PONTOS 

04 REPETIBILIDADE DE 0 A 5 PONTOS 

05 PARTICIPAÇÃO DE ACADÊMICO OU 
EGRESSO DO ITPAC 

01 PONTO POR 
PARTICIPANTE 

06 PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE OU 
TÉCNICO DO ITPAC 

02 PONTOS POR 
PARTICIPANTE 

07 APRESENTAÇÃO ORAL DE 0 A 10 PONTOS 
 
*Nota: Os itens 1, 2, 3 e 4 serão avaliados pela análise das respostas ao formulário online. Os                  
itens 5, 6 e 7 serão avaliados em momento presencial que será agendado por meio do endereço                 
eletrônico informado.  
 
DOS RECURSOS E CASOS OMISSOS 
 
A qualquer tempo, as equipes participantes poderão encaminhar à comissão          

organizadora seus questionamentos por e-mail. Esta comissão apreciará esses         

recursos e os julgará, tomando as providências que lhe parecerem adequadas,           

sendo soberana na condução deste processo. 

 

Araguaína, 02 de março de 2017 

Comissão Organizadora 

 

 

André Rincon 
NETI - Núcleo de Empreendedorismo 

Tecnologia e Inovação 

 Romualdo Fonseca 
Projeto Chocadeira de ideias 

 

Raella Kalil 
AGITTO - Agencia de inovação e 

Tecnologia do Tocantins 



ANEXO I - GLOSSÁRIO 

 

No âmbito deste edital as palavras definidas a seguir têm o significado aqui             

estabelecido. 

 

NETI - Núcleo de Empreendedorismo, tecnologia e inovação. Órgão interno do           

ITPAC destinado ao fomento e promoção de ações de ensino, pesquisa e            

extensão com foco em  Empreendedorismo, tecnologia e inovação 

 

CHOCADEIRA DE IDEIAS - Projeto de extensão vinculado ao NETI que abriga            

ações voltada para ideação de projetos inovadores. Possui infra estrutura          

dedicada para realização de coworking, meetups, e trabalhos de         

desenvolvimento e implementação. 

 

COWORKING - Espaço de trabalho compartilhado que estimula a integração          

de equipes e a otimização de recursos 

 

STARTUPS - Empresas que atuam em ambientes de extrema incerteza no           

desenvolvimento de produtos altamente escaláveis e inovadores. 

 

MEETUPS - Reuniões de caráter informal com foco em temas de interesse de             

um grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


