
             
 

 

 EDITAL 
 

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO JOVEM DA UFPE  
 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) torna pública, através da Diretoria de 
Inovação e Empreendedorismo (DINE) da Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPESQ), que estão abertas as inscrições para a candidatura ao ingresso 
no Programa de Empreendedorismo Jovem, de acordo com os objetivos, cronograma e 
demais termos estabelecidos neste Edital e seus anexos. 
 

1. Da caracterização da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo/PROPESQ 
A Diretoria de Inovação e Empreendedorismo é uma das diretorias da PROPESQ 
e tem como uma das competências a disseminação da cultura empreendedora no 
âmbito da UFPE. 
 

2. Dos objetivos do programa de empreendedorismo jovem: 
Com esta iniciativa a UFPE têm como principais objetivos: 
2.1. Estimular o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras como ação 

complementar na formação do corpo discente da UFPE; 
2.2. Estimular a criação, desenvolvimento e consolidação das empresas 

juniores da UFPE, incentivando e apoiando ações empreendedoras e 
inovadoras das empresas juniores por meio do acesso a infraestrutura 
física (auditório e laboratórios), operacional e suporte técnico-gerencial, 
disponibilizados pela DINE/PROPESQ; 

2.3. Desenvolver a cultura empreendedora na comunidade universitária e 
contribuir com a geração de riquezas de novos postos de trabalho na 
região.  

2.4. Contribuir para o empreendedorismo e inovação, através da integração 
dos conhecimentos e infraestrutura da UFPE com as necessidades das 
empresas e da sociedade.  

 
3. Conceituação 

3.1. Empresa Júnior: É uma Associação Civil sem fins lucrativos, constituída 
por alunos de nível superior ou técnico com o intuito de aplicar a teoria 
ministrada em sala de aula, prestando serviços de consultoria e assessoria 
de qualidade, a um custo reduzido, para empresários e empresas públicas 
e privadas. Estas atividades são desenvolvidas com o acompanhamento e 
a orientação de professores e profissionais especializados, promovendo 
assim, a excelência na preparação e no estímulo da formação profissional. 

3.2. Inovação Tecnológica de Produto (Verificar conceituação de inovação) 
O termo “produto” é usado para cobrir tanto bens como serviços. 

3.2.1. Um produto tecnologicamente novo é um produto cujas características 
tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos produtos 
produzidos anteriormente. Tais inovações podem envolver tecnologias 
radicalmente novas, podem basear-se na combinação de tecnologias 
existentes em novos usos, ou podem ser derivadas do uso de novo 
conhecimento; 

3.2.2. Produto tecnologicamente aprimorado. É um produto existente cujo 
desempenho tenha sido significativamente aprimorado ou elevado. Um 
produto simples pode ser aprimorado (em termos de melhor 
desempenho ou menor custo) através de componentes ou materiais de 
desempenho melhor, ou um produto complexo que consista em vários 



             
 

 

subsistemas técnicos integrados pode ser aprimorado através de 
modificações parciais em um dos subsistemas. 

 
4. Do apoio ao programa 

As empresas juniores participantes do programa terão a sua disposição os 
seguintes serviços/infraestrutura:  
4.1. Serviços de assessoria, capacitação e orientação nas questões técnicas 

dos projetos prospectados pelas empresas juniores; 
4.1.1. Os alunos participantes desse programa poderão contar com um grupo 

de professores consultores, com experiência de mercado, para 
assessoria nas questões técnicas de condução dos projetos das 
empresas juniores. 

4.2. Seminário anual organizado pela DINE; 
4.2.1. Nesse seminário teremos a apresentação das soluções desenvolvidas 

pelas empresas juniores. 
4.3. Acesso ao auditório da DINE; 

4.3.1. A reserva do auditório da DINE será realizada através de ofício com 
antecedência de 48 horas do evento solicitado; 

4.3.2. O evento terá que ter vínculo com os objetivos do programa de 
empreendedorismo jovem. 

4.4. Acesso a bolsas de empreendedorismo; 
4.4.1. Os participantes do programa terão acesso a bolsas da modalidade 

empreendedorismo jovem por um período de 02 (dois) anos; 
 

5. Das bolsas disponíveis  
Serão disponibilizadas até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade 
empreendedorismo jovem.  
5.1. A quantidade de bolsas implantadas para cada Empresa Júnior será 

avaliada por consultores ad hoc de acordo com o Plano de Ação da 
Empresa Júnior para os próximos 02 (dois) anos.  
 

6. Das obrigações do empreendedor 
Constituem obrigações do empreendedor: 
6.1. Apresentar relatórios trimestrais a DINE. Esses relatórios deverão conter 

as atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior, a descrição dos 
problemas enfrentados e soluções encontradas, os resultados obtidos e o 
planejamento das próximas atividades. 

6.2. Apresentar comprovante de matrículas dos alunos contemplados com as 
bolsas de empreendedorismo. 
  

7. Do Prazo dom programa 
7.1. O programa terá validade de 24 meses; 

 
8. Dos Candidatos Elegíveis 

8.1. Poderão se inscrever no presente processo de seleção as empresas 
juniores da UFPE que possuam CNPJ e/ou estatuto registrado; 

8.2. Os alunos candidatos às bolsas de empreendedorismo deverão estar 
regularmente matriculados. 
  

9. Dos Documentos e da Inscrição  
9.1. Os documentos a serem apresentados no ato da inscrição que serão 

analisados com vistas à habilitação são: 
9.1.1. Ficha de inscrição (Anexo I); 



             
 

 

9.1.2. Plano das ações da Empresa Júnior para os anos de 2014 e 2015 
(Anexo II); 

9.2. Os documentos dos candidatos para a inscrição devem ser entregues 
pessoalmente na Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, em 02 
(duas) vias, em envelope lacrado, com a identificação do proponente, e 
uma cópia de todo o material entregue gravado em CD-Rom. 

9.3. A inscrição será de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 11h30. 
 

10. Dos Critérios de Seleção 
As propostas deverão ter como critérios o potencial inovador das ações da 
Empresa Júnior, a sua continuidade e a relevância para o Programa de 
Desenvolvimento do Empreendedorismo Jovem da UFPE, além disto, o julgamento 
levará em consideração os seguintes aspectos:  

10.1. Enquadramento da proposta de acordo com o foco da Empresa Júnior; 
10.2. Qualificação profissional, técnica e empreendedora dos proponentes e da 

equipe da Empresa Júnior. 
 

11. Da Seleção 
11.1. A seleção será realizada por consultores Ad Hoc; 
11.2. A seleção será feita com base na análise das propostas apresentadas, 

identificando indicadores de grau de inovação do Plano de Ação.  
 

12. Da divulgação dos resultados 
Os resultados das fases de pré-seleção e seleção final serão divulgados nos sites 
da DINE (www.ufpe.br/dine) e da PROPESQ (www.propesp.ufpe.br). 

 
13. Do Cronograma 

Publicação do Edital de Seleção 05/05/2014 

Prazo final para recebimento das Propostas 05/06/2014 

Divulgação do resultado final 20/06/2014 

 
14. Da inexistência de vínculo empregatício 

Inexistirá qualquer espécie de vínculo empregatício entre a UFPE e os alunos 
participantes do programa no desempenho de atividades relativas ao objeto do 
presente instrumento. 
 

15. Considerações Finais 
15.1. A apresentação de proposta como resposta a este Edital significa que a 

proponente aceita e concorda com todos os termos deste edital. 
15.2. As informações e os dados fornecidos pelos candidatos serão 

confidenciais e de uso exclusivo da DINE/PROPESQ.  
15.3. Mais informações e esclarecimentos relativos à presente seleção podem 

ser obtidas junto à Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da UFPE – 
DINE ou ainda através do seguinte contato:  
Email: secdine.propesq@ufpe.br 

15.4. Constituem anexos deste Edital: 
15.4.1. ANEXO I – Ficha de inscrição 
15.4.2. ANEXO II – Plano de Ação da Empresa Júnior. 

 
 

PROF. PEDRO JOSÉ ROLIM NETO 
Diretor de Inovação e Empreendedorismo/PROPESQ/UFPE 

 

http://www.ufpe.br/dine
../Downloads/www.propesp.ufpe.br
mailto:secdine.propesq@ufpe.br


             
 

 

 

PROF. FRANCISCO DE SOUZA RAMOS 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPE 

 
DE ACORDO: 
 

PROF. ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO  

Reitor 



             
 

 

 
Anexo I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Candidato:  

Responsável pelos contatos com a Comissão de Seleção: sim      não         

Sexo: 

Estado Civil:        

Data de Nascimento: 

Naturalidade: 

Nacionalidade: 

Formação: 

Instituição: 

Profissão: 

Carteira de Identidade:                           Órgão Expedidor: 

CPF: 

E-mail: 

Telefone fixo:                                          Celular: 

Endereço Residencial: 

Endereço Profissional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

Anexo II   

Plano de Ação 

 

1. Capa 
 Nome da Empresa; 

 Endereço, telefone; 

 Logotipo (se houver); 

 Nome do principal responsável; 

 Data em que o Plano foi elaborado. 

2. Sumário 
Título de todas as seções do Plano de Ação, subseções e suas páginas (deve 

permitir uma rápida localização das seções e das informações contidas no 

Plano);  

3. Descrição da Empresa Júnior: 
 Nome; 

 CNPJ; 

 Data de fundação; 

 Produtos/ serviços atuais; 

 Descrição da Inovação – principal diferenciação do produto/serviço. 

4. Descrição da Equipe: 
 Membros integrantes da equipe; 

 Experiência na área do empreendimento; 

 Disponibilidade de tempo para a Empresa Júnior. 

5. Análise dos clientes: 
 Público alvo; 

 Características dos clientes; 

 Localização dos clientes. 

6.  Análise da concorrência: 
 Quem são os concorrentes; 

 Quantos são - localização; 

 Perfil; 

 Participação de mercado dos principais concorrentes; 

 Definição das estratégias competitivas. 


