
 

 

TIRE SUA IDEIA DO PAPEL! 

 

III EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O LIMS  

(LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA FACULDADE MACHADO 

SOBRINHO) 

  

O III Edital de seleção de projetos do LIMS tem o objetivo de selecionar projetos que serão 

incubados no segundo semestre de 2019.  

Este edital é destinado a alunos e ex-alunos da Faculdade ou da Pós-graduação do Machado 

Sobrinho que tenham uma ideia inovadora de negócio, produto ou serviço e pretende tirá-la 

do papel.   

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Diretor Geral da Faculdade Machado Sobrinho, Prof. José Luiz de Souza Botti, torna 

público e convoca os alunos e ex-alunos dos cursos de graduação e pós-graduação para 

apresentarem propostas de projetos inovadores com o objetivo de participar do programa de 

incubação de empresas do LIMS.  

As equipes selecionadas terão um encontro semanal de duas horas com o professor 

responsável pelo desenvolvimento dos projetos, no LIMS, localizado no campus da Instituição, 

sala 15. Esse encontro será dividido em dois dias: quartas e sextas das 18 às 19h, podendo ser 

alterado em comum acordo entre o professor e os alunos integrantes.  

 

2. OBJETIVOS 

I. Estimular os alunos a criar ideias inovadoras 

II. Estruturar ideias inovadoras em projetos de negócios aderentes ao mercado.  

III. Preparar o aluno para defender o projeto perante investidores e clientes. 

 

3. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

I. Ser aluno ou ex-aluno das Faculdades Machado Sobrinho ou dos cursos de Pós-

graduação das Faculdades Machado Sobrinho. 

II. Ter uma ideia inovadora: seja ela de um novo negócio ou de um produto ou serviço 

já existente. 



 

 

III. Equipe: A equipe pode ser formada por apenas 1 membro, ou no máximo, 4 

membros, sugere-se que cada equipe possua membros com habilidades complementares.  

 

 

 

 

 

4.  INSCRIÇÃO 

Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição que estará disponível na 

homepage da Instituição (www.machadosobrinho.com.br/site) e no anexo I deste edital. 

Lembrando que é necessário o preenchimento de um formulário por projeto e um termo de 

participação para cada integrante da equipe.  

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

I. Atender todos os requisitos deste edital. 

II. Comprometimento e disponibilidade dos membros da equipe. É importante que o 

aluno saiba que se aprovado terá um semestre cheio. As atividades do LIMS exigem 

dedicação da equipe, pois afinal, estamos criando e desenvolvendo negócios inovadores.  

III. Tratar-se de um projeto inovador. 

IV. Viabilidade da execução do projeto.  

 

6. BENEFÍCIOS 

I. Desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras. 

II. Os participantes receberão certificado de participação. 

III. Possibilidade de receber dinheiro de investidores para execução do projeto. 

IV. Espaço físico compartilhado para trabalho durante horário de funcionamento da 

Faculdade.  

V. Acesso à Internet no Laboratório de Inovação e Tecnologia.  

VI. Networking com outros empreendedores e investidores. 

VII. Acesso à conteúdos exclusivos para participantes disponibilizados através de palestras 

e conversas acadêmicas realizadas no próprio laboratório.  

 

 

 



 

 

 

1. CRONOGRAMA 

Período de inscrição: 20/08/2019 à 09/09/2019 

 

  

2. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todas as informações fornecidas sobre os projetos no âmbito deste edital serão 

consideradas confidenciais, sem prejuízo de divulgação ao longo da fase de seleção. 

Os participantes deverão preencher o termo de disponibilidade (anexo II) para cumprir 

8 (oito) horas mensais de participação, será obrigatório o apontamento de presença. Fica 

acordado que o não comparecimento a 3 (três) encontros consecutivos acarretará no 

desligamento automático do Laboratório de Inovação e Tecnologia da Faculdade Machado 

Sobrinho. 

 

Juiz de Fora, 20 de agosto de 2019. 

Prof. José Luiz de Souza Botti 

Diretor Geral 

  



 

 

 

 

ANEXO I – Apresentação do projeto e identificação dos participantes 

(utilizar o máximo de 500 caracteres em cada campo descritivo) 

 

Apresentação do projeto: Descreva sua ideia em poucas palavras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo dos participantes, período, curso e telefone para contato (máximo de 4 

participantes por projeto)  

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Disponibilidade para Participação 

 

Lembramos que os encontros disponibilizados para mentoria terão duração de 2h semanais. 

Dias da semana e horários à combinar. É importante o comparecimento e o comprometimento 

do aluno, portanto, o acumulo de faltas superiores à 10% da carga horária acarretará em 

desligamento automático do programa.   

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, que permito o uso da minha imagem e da empresa nascente em 

instrumentos de publicidade e propagando da Instituição e que tenho disponibilidade para 

frequentar os encontros do Laboratório de Inovação e Tecnologia conforme o cronograma de 

atividades que será informado pelo professor responsável, cumprindo as 8 (oito)  horas mensais 

previsto no edital. 

  

  

 

Juiz de Fora, ..........de ...............de 2019. 

 

 

Assinatura:______________________________ 

Nome do Participante 

  

 


