
 
 

Regulamento "Olhar Empreendedor UNESPAR 2021—Campus Paranaguá" 

 

O “Olhar Empreendedor: Transforme suas ideias em futuros negócios” é um evento de cunho 

científico e tecnológico, que visa despertar o potencial empreendedor na comunidade interna 

da UNESPAR—Campus Paranaguá. O evento será realizado em duas etapas e irá abranger 

diversas áreas de conhecimento. 

1. Sobre os Objetivos  

1.1 O Olhar Empreendedor é uma atividade que visa o estímulo do empreendedorismo, na 

comunidade interna da UNESPAR—Campus Paranaguá, através da capacitação e suporte 

técnico aos proponentes inscritos. Ao final deste evento, os participantes serão capazes de 

elaborar produtos, serviços, processos, aplicativos e softwares inovadores, que posteriormente 

serão transformados em modelos de negócio. 

2. Requisitos para participação no evento 

2.1 As propostas endereçadas ao evento Olhar Empreendedor poderão ser submetidas por 

pessoas físicas, vinculadas aos cursos de bacharelados e licenciaturas da UNESPAR—Campus 

Paranaguá. Os requisitos para a participação no evento são os seguintes: 

2.1 Sobre os participantes 

a) Proponentes: Ser estudante dos cursos de graduação em bacharelado ou licenciatura da 

UNESPAR—Campus Paranaguá e proponente de um projeto. Os projetos já existentes, 

baseados em pesquisas científicas e/ou tecnológicas de forma geral elaborados durante 

a graduação, podem ser enviados, contanto que se tenha interesse em transformá-los em 

possíveis negócios para o mercado. Para esta modalidade o período de inscrição vai de 

10 de abril até 23 de abril de 2021. 

b) Equipe participante: Ser estudante dos cursos de graduação em bacharelado ou 

licenciatura da UNESPAR—Campus Paranaguá e se não for um proponente projeto de 

pesquisa, é possível ainda realizar a inscrição através do site a partir do dia 10 de abril 

de 2021 até o dia 07 de maio de 2021.   



 
2.2 Sobre os projetos de pesquisa 

2.2.1 Os projetos de pesquisa que poderão participar efetivamente do Olhar Empreendedor 

devem atender aos seguintes critérios: 

a) Os projetos podem estar conectados entre as áreas de pesquisa, extensão e inovação 

dentro da UNESPAR—Campus Paranaguá, sendo elas: Administração, Ciências 

Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, História, Letras Inglês, Letras 

Português, Matemática e Pedagogia; 

b) O foco do evento não está necessariamente associado ao objetivo individual de cada 

pesquisa, mas sim ao potencial de conversão da pesquisa, extensão e inovação em um 

modelo de negócio. 

2.3  O projeto de pesquisa enviado deve seguir o modelo proposto disponibilizado na aba 

“anexos” no site (https://engdeproducaounespar.wixsite.com/my-site/eventos) e conter os 

seguintes tópicos sobre a proposta:  

a) Introdução: apresentar o contexto do tema em que está inserido, assim como evidenciar 

a justificativa prática e teórica, além de declarar a importância do objeto de pesquisa 

para o mercado (500 palavras no máximo); 

b) Apresentação da pesquisa: descrição sucinta do objeto de pesquisa. Necessita estar 

claro qual é o objeto de pesquisa, respondendo para quê, como e por que ela está sendo 

desenvolvida (300 palavras no máximo); e, 

c) Potencial para o mercado: declarar qual seria o caminho para levar seu produto ao 

mercado e quais seriam seus potenciais consumidores (400 palavras no máximo). 



 
3. Sobre as Inscrições e o Processo Seletivo 

3.1 O processo seletivo será dividido de duas formas, de acordo com os dois públicos 

participantes do evento: graduandos proponentes de projetos e graduandos não proponentes de 

projetos (equipe participante).  

3.1.1 Graduandos proponentes de projetos 

3.1.1.1 Submissão dos projetos: o atendimento dos tópicos da seção 2.1 devem ser preenchidas 

e enviadas por meio do link disponibilizado no site do Olhar Empreendedor 

(https://forms.gle/hFdqY2WKTAqP2tDs8), no período de 10 de abril a 23 de abril de 2021.  

3.1.1.2 Análise dos Projetos: será realizado por uma equipe avaliadora da UNESPAR—Campus 

Paranaguá e convidados externos (UFRGS, USP, UNIPAMPA, UTFPR e UEM), com foco no 

potencial do projeto de pesquisa para o mercado, considerando como critério: desejabilidade do 

produto, potencial de inovação, viabilidade técnica e viabilidade financeira. 

3.1.1.3 Resultado da Análise dos Projetos: o resultado dos projetos selecionados será divulgado 

por meio do site e e-mail aos inscritos no dia 03 de maio de 2021. Serão selecionados até 15 

projetos (sendo compostos pelo proponente mais a equipe de cinco pessoas). 

3.1.1.4 Confirmação dos Projetos Selecionados: os pesquisadores vinculados aos projetos 

selecionados devem confirmar participação no Olhar Empreendedor até o dia 05 de maio, 

através do link disponível no site (https://engdeproducaounespar.wixsite.com/my-site/eventos). 

3.1.1.5 Chamada de Projetos Suplentes: caso os participantes dos projetos selecionados não 

confirmem participação até o dia 05 de maio de 2021, serão chamados os projetos suplentes no 

dia 07 de maio de 2021. 

3.1.2 Graduandos não proponentes de projetos 

3.1.2.1 As inscrições serão abertas simultaneamente ao processo seletivo dos projetos de 

pesquisa, que deverá ser realizado pelo link de inscrição no site 

(https://forms.gle/4Frb66XjDbTZkVgE6), durante o período do dia 10 de abril de 2021 até o 

dia 07 de maio de 2021. O critério de elegibilidade será uma descrição sobre como a 

participação no evento impactaria em sua vida acadêmica ou profissional. 

https://forms.gle/hFdqY2WKTAqP2tDs8
https://forms.gle/4Frb66XjDbTZkVgE6


 
 

4. Sobre a formação dos times 

4.1 A formação das equipes ocorrerá de maneira virtual, no primeiro dia do evento do Olhar 

Empreendedor, através dos diferentes perfis pessoais, dentre eles: comunicador, devaneador, 

entusiasta, observador e organizador. 

4.2 Antes da formação da equipe, os proponentes apresentarão um Elevator Pitch (1 minuto) 

sobre a ideia do desenvolvimento do produto, serviço, processo, software ou aplicativo em 

questão. 

4.3 A formação dos times será determinada por ordem de chegada—os participantes que 

primeiro escolherem os projetos terão preferência de escolha. O número máximo de 

participantes em um grupo é de seis pessoas (proponente mais cinco da equipe). 

4.4 Caso o proponente de um projeto tenha uma equipe pré-formada, este deverá informar em 

um campo pré-estabelecido no formulário de inscrição o nome completo de cada integrante 

pertencente à equipe. Caso o limite máximo de pessoas não seja atingido pela equipe, um 

participante do evento sem projeto poderá ser inserido na mesma. 

5. Sobre a estrutura do Olhar Empreendedor 2021 

5.1 O Olhar Empreendedor será realizado de forma remota (on-line), nos dias 15 e 22 de maio 

de 2021, com carga horária de 30 horas, envolvendo palestras, atividades práticas e mentorias 

com profissionais e/ou mentores associados ao Olhar Empreendedor da UNESPAR—Campus 

de Paranaguá. 

5.3 As plataformas digitais utilizadas durante o evento serão: 

5.3.1 Plataforma Meet: Realização de palestras, apresentação e execução das atividades práticas 

em grupo. 

5.3.2 Google Drive: compartilhamentos dos arquivos, envio de atividades e agendamento de 

mentorias. 

5.3.3 WhatsApp: Informativos e comunicação Geral. 

 

 



 
 

5.4 Programação do evento Olhar Empreendedor: 

Palestras Data Horário Local Responsável 

Cerimonial. 15/05/2021 
8h30 às 

9h00 

Google 

Meet 

Organização e 

Convidados 

Elevator Pitch. 15/05/2021 
9h00 às 

9h30 

Google 

Meet 
Organização 

Separação de grupos. 15/05/2021 
9h30 às 

9h50 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 1 - Definição e validação do problema. 15/05/2021 
9h50 às 

10h10 

Google 

Meet 

Cecília Ferrari 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 1. 15/05/2021 
10h10 às 

10h40 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 2 - Identificar potenciais soluções para os 

problemas. 
15/05/2021 

11h00 às 

11h15 

Google 

Meet 

Nathalya Albina 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 2. 15/05/2021 
11h15 às 

11h25 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 3 - Criar o modelo de negócios (Lean 

Canvas). 
15/05/2021 

11h25 às 

11h40 

Google 

Meet 

Carla Peralta 

(UNIPAMPA) 

Aplicação da Aula 3. 15/05/2021 
11h40 às 

12h10 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 4 - Mapa de Stakeholders 15/05/2021 
13h30 às 

14h00 

Google 

Meet 

Paula de Moura 

(UFRGS) 

Aplicação da Aula 4. 15/05/2021 
14h00 às 

14h40 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 5 - Proposta de valor (Value Proposition). 15/05/2021 
14h40 às 

15h00 

Google 

Meet 

Sânia Fernandes 

(Mackenzie/USP) 

Aplicação da Aula 5. 15/05/2021 
15h00 às 

15h30 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 6 - Prototipagem/Mínimo Produto Viável. 15/05/2021 
15h50 às 

16h20 

Google 

Meet 

Andreia de Castro 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 6. 15/05/2021 
16h20 às 

16h50 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 7 - Criação de Instrumento/Pesquisa de 

Mercado. 
15/05/2021 

16h50 às 

17h10 

Google 

Meet 

Fernando Lermen 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 7. 15/05/2021 
17h10 às 

17h30 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 8 - Preparação de Pitch. 15/05/2021 
17h30 às 

17h40 

Google 

Meet 

Camila Matos 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 8. 15/05/2021 
17h40 às 

18h00  

Google 

Meet 
Organização 

Apresentação Pitches Parciais. 15/05/2021 
18h00 à 

19h00 

Google 

Meet 
Organização 

Encerrada a primeira parte do evento.   

Aula 1- Análises estatísticas descritivas para 

mensuração da coleta com o consumidor. 
22/05/2021 

8h30 às 

9h00 

Google 

Meet 

Vera Martins 

(IFRS) 

Aplicação Aula 1. 22/05/2021 
9h00 às 

9h30 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 2 - Pivotar Modelo de Negócios. 22/05/2021 
9h30 às 

9h50 

Google 

Meet 

Carla Peralta 

(UNIPAMPA) 



 

Aplicação Aula 2. 22/05/2021 
9h50 às 

10h20 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 3- Pivotar Protótipo/ Mínimo Produto viável. 22/05/2021 
10h20 às 

10h30 

Google 

Meet 

Andreia de Castro 

(UNESPAR) 

Aplicação Aula 3. 22/05/2021 
10h30 às 

10h50 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 4 - Viabilidade Econômico-financeira da 

oferta. 
22/05/2021 

11h10 às 

11h40 

Google 

Meet 

Alessandro 

Schneider 

(UNESPAR)  

Aplicação Aula 4. 22/05/2021 
11h40 às 

12h10 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 5 - Ferramenta para Mapeamento do mercado. 22/05/2021 
13h30 às 

13h50 

Google 

Meet 

Roselis 

Mazzuchetti 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 5. 22/05/2021 
13h50 às 

14h20 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 6 - Criação do Layout para implementação da 

Startup. 
22/05/2021 

14h20 às 

14h40 

Google 

Meet 

Gustavo Matias 

(UNESPAR) 

Aplicação da Aula 6. 22/05/2021 
14h40 às 

15h10 

Google 

Meet 
Organização 

Aula 7 - Propriedade intelectual (marcas e patentes) 22/05/2021 
15h30 às 

15h50 

Google 

Meet 

Fernando Lermen 

(UNESPAR) 

Aula 8 - Preparação do Pitch final. 22/05/2021 
15h50 às 

16h10 

Google 

Meet 

Camila Matos 

(UNESPAR) 

Preparar a apresentação  do Pitch Final. 22/05/2021 
16h10 às 

17h00 

Google 

Meet 
Organização 

Apresentações Pitches Finais com Premiação 22/05/2021 
17h00 às 

19h00 

Google 

Meet 

Organização e 

Avaliadores 

Encerrada a segunda parte do evento.   

 

5.4.1 Ao longo do Olhar Empreendedor, datas e cronogramas poderão sofrer alterações, de 

acordo com a necessidade do evento. 

5.5 Sobre a Apresentação do Pitch Final e Premiação  

5.5.1 A apresentação final dos pitches será feita por meio da plataforma meet que será realizada 

no dia 22 de maio de 2021. A avaliação será realizada por especialistas internos e externos à 

Universidade. 

5.5.2 A proposta com maior destaque será reconhecida. Os critérios levados em conta ao final 

serão: Potencial de inovação, impacto social, econômico e ambiental. 

5.5.3 As equipes participantes receberão certificados de 30 horas complementares de 

participação do evento. 



 
 

5.5.4 O prêmio para a equipe destaque do Olhar Empreendedor será mentoria por um mês da 

equipe organizadora e inscrição garantida na Semana Empreendedora da UNESPAR. 

6. Sobre a certificação e premiação 

6.1 É obrigatória a participação de—ao menos—70% da carga horária para os membros de cada 

equipe, isto relacionado à cada palestra para receber o certificado emitido pelo Olhar 

Empreendedor. 

6.2 Os certificados serão disponibilizados a partir de duas semanas após o término do evento. 

6.3 Serão realizadas premiações de quatro projetos nas seguintes categorias: a) Projeto Inovador 

(Melhor Projeto); b) Economicamente viável; c) Responsabilidade social; e, d) Maior Impacto 

Ambiental. 

6.4 O Projeto Inovador (Melhor Projeto) ganhará por um período de três meses mentoria da 

equipe organizadora para inserir o seu projeto no mercado e contatar o Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT-UNESPAR) para suportar o processo de geração de patentes. 

7. Direitos de Imagem 

7.1 Os participantes do Programa concordam em estar disponíveis para conceder entrevistas e 

reportagens que por ventura possam ser requisitadas, com a finalidade de divulgar o Olhar 

Empreendedor e a sua participação no programa. As imagens licenciadas poderão estar 

veiculadas nos seguintes tipos de mídia: impressa, televisionada, vídeo, virtual, radiofônica e 

telefônica. 

7.2 Os vencedores do Olhar Empreendedor se compromete a mencionar e divulgar—em mídias 

sociais e eventos—o nome dos realizadores e parceiros do Olhar Empreendedor através da 

#olharempreendedorunespar e mencionar no Instagram @olhar.empreendedor_ 

8. Confidencialidade 

8.1 Cada participante se compromete em manter sigilo sobre as informações trocadas e geradas 

durante a execução das atividades do evento por um período de 10 (anos), não revelando e nem 

transmitindo de forma direta ou indireta, as informações trocadas a terceiros que não estejam 

envolvidos no desenvolvimento ou participando do Olhar Empreendedor.  



 
 

8.2 O participante se compromete em não se apropriar, ou passar para outro, parte do material 

confidencial e sigiloso que venha a ser disponibilizado durante o evento. 

8.3 Caso os participantes descumpram quaisquer obrigações previstas neste documento estará 

sujeito às implicações e sanções de cunho civil e criminal cabíveis. As propostas inovadoras 

geradas no evento, deverão, quando cabíveis, serem patenteadas com titularidade da 

UNESPAR, e se couber, com os organizadores como inventores. 

9. Disposições gerais 

9.1 A participação no Olhar Empreendedor implica na aceitação integral do presente 

regulamento. 

9.2 A equipe organizadora do evento é composta por professores, pesquisadores e discentes: 

Alessandro Schneider (UNESPAR); Andreia de Castro (UNESPAR); Camila Matos 

(UNESPAR); Carla Peralta (UNIPAMPA); Cecília Ferrari (UNESPAR); Fernando Lermen 

(UNESPAR); Gustavo Matias (UNESPAR); Nathalya Albina (UNESPAR); Paula de Moura 

(UFRGS); Roselis Mazzuchetti (UNESPAR); Sânia Fernandes (Mackenzie/USP); Vera 

Martins (IFRS). 

9.3 Situações não previstas ou dúvidas não previstas neste documento serão resolvidas pela 

comissão organizadora, via e-mail olhar.empreededor.unespar@gmail.com. 

 

Att. Equipe Organizadora 

Abril de 2021 

UNESPAR—Campus Paranaguá 

mailto:olhar.empreededor.unespar@gmail.com

