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1 OBJETO  

 A FIPASE – Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto, 

entidade gestora da SUPERA Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, torna 

público o processo de seleção de propostas e convida os interessados a 

apresentarem os projetos nas condições e prazos descritos abaixo.   

 A SUPERA Incubadora, uma das âncoras do Parque Tecnológico oferece 

apoio para a criação de novos negócios, disponibilizando infraestrutura, assessoria, 

capacitação e networking para os empreendedores. O principal objetivo é fornecer 

as ferramentas e soluções para a criação, desenvolvimento e aprimoramento de 

empresas no que se refere aos aspectos tecnológicos, gerenciais, mercadológicos e 

de recursos humanos. 

  No Edital 01/2017, foram incorporadas alterações em relação à editais 

anteriores desta Incubadora, no sentido de aprimorar o fluxo do Processo Seletivo. 

Inicialmente, os empreendedores receberão capacitações em metodologias 

recentes de empreendedorismo e inovação (o curso Empreende na SUPERA), para 

só então, seguirem para a construção e apresentação de seus projetos. 

  

1.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA SUPERA INCUBADORA 

 Cessão de sala de uso compartilhado para a instalação do empreendedor; 

 Orientação na elaboração do plano estratégico e na reestruturação do modelo 

de negócios; 

 Estrutura de suporte administrativo compartilhado; 

 Orientação em gestão empresarial: gestão financeira e custos, marketing, 

planejamento, administração geral, produção, gestão de tecnologia etc.; 

 Suporte para a elaboração de projetos para captação de recursos junto às 

agências de fomento; 

 Orientação quanto ao registro de propriedade intelectual; 

 Consultoria e organização de ações para apresentação do projeto a investidores 

em geral. 
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1.2 PRAZOS DE PERMANÊNCIA  

Todos os aprovados no Processo vigente entrarão na modalidade pré-

residente, na qual poderão permanecer por um período máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

 

1.3 MUDANÇA DE MODALIDADE 

 Após o período mínimo de 6 meses, os empreendimentos pré-residentes 

podem solicitar a mudança de modalidade para a de Residência ou para a de 

Associação. As solicitações de mudança de modalidade serão avaliadas pelo 

Conselho Consultivo da SUPERA Incubadora, que considerará o nível de maturidade 

da empresa, o Plano de Ação proposto para a modalidade pleiteada e desempenho 

na SUPERA Incubadora (dedicação ao projeto, participação na SUPERA Incubadora 

e atingimento de metas propostas).  

 A modalidade de Residência destina-se aos empreendedores ou empresas 

constituídas que tenham conhecimento da tecnologia, apresentem condições de 

dominar o processo de produção, disponham de capital mínimo assegurado e um 

modelo de negócios bem definido, que permitam a instalação e o início da 

operação na incubadora. Nesta modalidade, a empresa possui o prazo máximo de 

permanência de 48 (quarenta e oito) meses e o direito a uma sala (módulo) 

individualizada para sua instalação. 

 A Associação tem como objetivo apoiar empreendedores que precisem: 

reestruturar seu Modelo de Negócios, captar recursos, viabilizar operações, 

formalizar empreendimento, realizar testes e acabar o protótipo do produto, 

desenvolver seus serviços; e que não precisem de espaço físico na Incubadora para 

se instalar. Nesta modalidade, os contratos são estabelecidos por 12 (doze) meses, 

não havendo limite para renovações. 

 

2 ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 O processo de seleção de projetos para a SUPERA Incubadora de Empresas 

compreenderá as seguintes etapas: 
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Cronograma 
Etapa Descrição Prazos 

1 Divulgação do Edital 
03 de fevereiro de 
2017 

2 
Data-limite para Inscrição no Curso Empreende na 

SUPERA 
Até 03 de março de 
2017 

3 Curso Empreende na SUPERA De 06 a 16 de março 
de 2017 

4 Data-limite para manifestação de interesse no 
Processo Seletivo 

20 de março de 
2017 

5 
Análise e Seleção de projetos candidatos ao Processo 
Seletivo 

De 21 a 24 de março 
de 2017 

6 Divulgação dos projetos admitidos para participar do 
Processo Seletivo 

24 de março de 
2017 

7 
Confirmação de Participação no Processo Seletivo 
(com pagamento de taxa por proposta apresentada) 

De 24 a 29 de 
março de 2017 

8 Workshop Lean Startup De 31 de março a 2 
de abril de 2017 

9 Acompanhamento semanal da evolução do BMC De 03 de abril a 20 
de maio de 2017 

10 Entrevistas De 10 de abril a 19 
de maio de 2017 

11 Data-limite para entrega da Proposta Final 25 de maio de 
2017 

12 Mentoria para Demoday 
De 29 de maio a 02 
de junho de 2017 

13 Demoday De 05 a 09 de 
junho de 2017 

14 Avaliação da Proposta Final 
De 12 a 14 de junho 
de 2017 

15 Apreciação do Conselho Consultivo da SUPERA De 19 a 23 de junho 
de 2017 

16 Divulgação dos Aprovados no Processo Seletivo 
Até 30 de junho de 
2017 

17 Devolutiva do Desempenho de Todos os Participantes Até 20 de julho de 
2017 

18 

Início das atividades com apresentação da 
infraestrutura e serviços disponíveis para os 
empreendedores selecionados e assinatura dos 
contratos 

De 10 a 25 de julho 
de 2017 
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A não participação e/ou a perda dos prazos estabelecidos serão 

consideradas desistência, sem que implique na devolução da taxa de inscrição 

para participação neste Processo. Apenas a participação no Curso Empreende 

na SUPERA, embora indicada a todos, pode ser de apenas um membro da 

equipe (por projeto). 

Os prazos estão sujeitos a alterações; caso ocorram, serão publicadas com 

antecedência em nosso portal. 

Abaixo a descrição das etapas do processo de seleção. 

 

2.1 DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

Publicação do Edital no Portal Eletrônico do SUPERA Parque 

(http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas/) e divulgação em mídias e 

redes sociais. 

 

2.2 DATA-LIMITE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO EMPREENDE NA SUPERA 

As inscrições poderão ser feitas até o dia 03 de março de 2017 por meio do 

formulário de inscrição disponível no site do Curso 

(www.superaparque.com.br/empreende). 

A confirmação de sua participação estará atrelada ao pagamento de uma taxa 

de inscrição, conforme explicitado no item 3 deste Edital. 

 

2.3 CURSO EMPREENDE NA SUPERA 

O funcionamento do curso, seu conteúdo e sua carga horária estão descritos 

no site www.superaparque.com.br/empreende. 

O curso é aberto ao público em geral. Cada participante deverá pagar a taxa 

de inscrição no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). 

Os cursos serão realizados nas dependências do SUPERA Parque de Inovação 

e Tecnologia no período de 06 a 09 e de 13 a 16 de março de 2017, no período 

das 18h00 às 20h30. 

http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas/
http://www.superaparque.com.br/empreende
http://www.superaparque.com.br/empreende


www.superaparque.com.br 7 

É recomendada a participação dos interessados em submeter as Propostas 

Preliminares no processo seletivo (nas etapas subsequentes deste Edital), contudo, 

não se trata de uma etapa obrigatória a todos. Pelo menos um membro das 

equipes dos projetos pleiteantes deverá apresentar certificado de participação 

no Curso. 

 O conteúdo dos cursos subsidiará o preenchimento dos documentos 

entregáveis do Processo Seletivo que serão avaliados na Etapa 14. 

 A presença também será um critério de avaliação daqueles que desejarem 

seguir no Processo (Etapa 5). Não receberão certificado de participação os que não 

atingirem o mínimo de 75% de presença. 

 

2.4 DATA LIMITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROCESSO 

SELETIVO 

 Após participar do Curso Empreende na SUPERA, os interessados em fazer 

parte da SUPERA Incubadora, deverão apresentar Propostas Preliminares, por meio 

do endereço www.fundacity.com/superaincubadora até o dia 20 de março de 

2017. 

 As propostas entregues fora do prazo serão descartadas, acarretando a 

desclassificação do projeto do processo de seleção vigente. 

 

2.5 ANÁLISE E SELEÇÃO DE PROJETOS CANDIDATOS AO PROCESSO 

SELETIVO 

 As Propostas Preliminares serão avaliadas pela Equipe Interna da Supera 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, de acordo com os critérios: 

o Participação dos Cursos de Capacitação (certificado) 
o Alinhamento com os objetivos da incubadora 
o Dedicação da equipe empreendedora 
o Currículo dos proponentes e alinhamento com a proposta 

 Serão admitidas o máximo de 15 propostas para a etapa seguinte do 

Processo Seletivo. 

 

http://www.fundacity.com/superaincubadora
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2.6 DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS ADMITIDOS PARA PARTICIPAR DO 

PROCESSO SELETIVO 

 A lista dos admitidos para participação no Processo Seletivo será 

disponibilizada no site http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas/ no dia 

24 de março de 2017. 

 

2.7 CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 A confirmação da inscrição no Processo Seletivo e consequentemente a 

participação das próximas etapas está condicionada ao pagamento da taxa de 

R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por proposta, conforme descrição no item 

3 desse Edital). 

 

2.8 WORKSHOP LEAN STARTUP 

 O Workshop Lean Startup é o ponto de partida para a construção do 

Modelo de Negócios (ferramenta Business Model Canvas) e terá duração de 20 

horas e contemplará atividades teóricas e práticas. 

O workshop será realizado nas dependências do SUPERA Parque de 

Inovação e Tecnologia, nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2017. 

É obrigatória a presença de, no mínimo, um representante de cada 

proposta. 

 

2.9 ACOMPANHAMENTO SEMANAL 

 O Acompanhamento Semanal consiste em encontros semanais em que os 

proponentes apresentam coletivamente a evolução do desenvolvimento de seus 

Modelos de Negócios. 

 Este encontro se dará preferencialmente de forma presencial às sextas-

feiras no período das 9h00 às 11h30. 

É obrigatória a presença de, no mínimo, um representante de cada projeto. 

 

    

http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas/
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2.10 ENTREVISTA 

As entrevistas são obrigatórias para todos os participantes. Serão 

verificados o perfil empreendedor e o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes do mesmo. Nesta etapa, também poderão ser utilizadas ferramentas como 

dinâmicas de grupo. 

 As entrevistas com todos os participantes serão feitas preferencialmente de 

forma presencial. 

 

2.11 DATA-LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA FINAL 

 Ao finalizar as etapas de Acompanhamento Semanal e de Entrevistas, os 

participantes deverão submeter suas Propostas Finais por meio do endereço 

www.fundacity.com/superaincubadora até o dia 25 de maio de 2017. 

 Nesta submissão, também serão solicitados o Modelo de Negócios (nas 

ferramentas Business Model Canvas e One Page Pitch). 

 As propostas entregues fora do prazo serão descartadas e acarretarão na 

desclassificação do projeto do processo de seleção vigente. 

 

2.12 MENTORIA PARA DEMODAY 

 Após a submissão da Proposta Final e de seus entregáveis, os participantes 

deverão fazer uma apresentação à uma Banca Avaliadora (Demoday). Para tanto, 

será disponibilizado apoio, no formato de mentoria, para a construção destas 

apresentações. As mentorias deverão ser agendadas previamente e ocorrerão no 

período de 29 de maio a 02 de junho de 2017. 

 

2.13 DEMODAY 

 As apresentações ocorrerão nas dependências do SUPERA Parque de 

Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto e deverão ser feitas em formato de pitch, 

com duração de sete minutos. 

 A banca avaliadora poderá ser formada por Representantes do Comitê-

Técnico Científico da FIPASE, membros do Conselho Consultivo da SUPERA 

http://www.fundacity.com/superaincubadora
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Incubadora, Consultores ad hoc, empreendedores incubados, especialistas da área 

etc. 

 Haverá interação entre os apresentadores do projeto e os membros da 

Banca Avaliadora. 

 Para melhor gestão do tempo no Demoday, os arquivos das apresentações 

deverão ser enviados com antecedência de dois dias. 

  

2.14 AVALIAÇÃO FINAL 

 Serão consideradas os seguintes critérios para Avaliação Final: 

• Presença nos acompanhamentos semanais 
• Desempenho nos acompanhamentos semanais 
• Desempenho na entrevista  
• Proposta Final e seus entregáveis (Business Model Canvas e One Page 
Pitch) 
• Desempenho no Demoday 

 Apenas os participantes que obtiverem aproveitamento superior a 70% 

poderão ter suas propostas avaliadas pelo Conselho Consultivo da SUPERA (última 

etapa de avaliação). 

 

2.15 APRECIAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA SUPERA 

 Os projetos serão apreciados pelo Conselho Consultivo da SUPERA 

Incubadora que será responsável pela aprovação ou não dos projetos submetidos. 

 A reprovação das propostas pelo Conselho Consultivo é de caráter 

irrevogável, não cabendo recursos ou reavaliações para esta presente chamada. 

 

2.16 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação dos resultados será feita através do site do SUPERA Parque 

(http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas/). 

 

2.17 DEVOLUTIVA DO DESEMPENHO DE TODOS OS PARTICIPANTES 

 

http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas/
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Todos os projetos receberão o feedback do desempenho no Processo Seletivo, 

de todas as etapas. 

 

2.18 INÍCIO DAS ATIVIDADES COM APRESENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA OS EMPREENDEDORES SELECIONADOS E 

ASSINATURA DOS CONTRATOS 

O início das atividades ocorrerá após a assinatura do contrato com a FIPASE.  

As atividades iniciais deverão ser: o acolhimento dos projetos selecionados, 

a orientação quanto à utilização do ambiente SUPERA, apresentação dos 

mecanismos de apoio ao empreendimento e elaboração do Plano de Ação de cada 

projeto. 

3 PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

A taxa de inscrição no Curso Empreende na SUPERA é de R$ 180,00 (cento 

e oitenta reais) por pessoa, por boleto bancário enviado ao participante após 

preenchimento do Formulário de Inscrições.  

Os projetos admitidos para continuidade no Processo Seletivo (Etapa 6) 

deverão realizar o pagamento da taxa adicional de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais), por boleto bancário, no ato da confirmação de participação do 

processo seletivo (Etapa 7). 

Não há limites quanto ao número de participantes em uma equipe. 

  

4 VAGAS 

Não há número definido de vagas. Serão aprovadas as propostas que obtiverem 

notas superiores a 70% na etapa “Avaliação Final” e que forem aprovadas pelo 

Conselho Consultivo da SUPERA Incubadora. 
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5 SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

As informações contidas nos projetos são de caráter sigiloso e serão utilizadas 

única e exclusivamente para o processo de seleção. 

 

6 DA CONTRATAÇÃO 

O candidato aprovado será convocado para assinar o contrato no prazo de 30 

dias após a divulgação dos resultados, sob pena de decair do direito de contratação. 

Desrespeitado este prazo, a FIPASE poderá proceder à convocação de outros 

candidatos, obedecendo-se a ordem de qualificação, conforme item 2.14, com a 

anuência do Conselho Consultivo da SUPERA Incubadora. 

 

7 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Todos os resultados estarão disponíveis no site do SUPERA Parque de Inovação 

e Tecnologia (http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas). 

  

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A FIPASE poderá, em qualquer fase do procedimento, suspender os trabalhos, 

devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos 

mesmos, conforme novo cronograma a ser apresentado. 

Informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail: 

supera@fipase.org.br 

 

http://superaparque.com.br/selecao-de-empresas
mailto:supera@fipase.org.br
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9  FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, para 

dirimir as dúvidas oriundas deste Edital. 

 

 

 

Ribeirão Preto, 03 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

ANTONIO ADILTON OLIVEIRA CARNEIRO 

Diretor Presidente da FIPASE 

 

 

 

SAULO DE SOUZA RODRIGUES 

Gerente de Fomento e Negócios 

 

 

 


