
 

 

CHAMADA PÚBLICA DE STARTUPS | HUB FUCAPE 2022 

O Fucape Innovation HUB (“Hub Fucape”) convida os empreendedores a 
apresentarem propostas de startups para receberem investimentos do HUB 
Fucape, nos parâmetros aqui estabelecidos. O Hub Fucape tem a missão de 
promover a fusão entre o mercado, cada vez mais disruptivo, e a academia, bem 
como estimular a inovação para o desenvolvimento socioeconômico. 

No HUB Fucape, as startups apresentam suas dores e propósitos, e os alunos e 
professores os transformam em desafios e consultorias, quer sejam esses 
alunos da graduação quer sejam da pós-graduação (MBA, Mestrado e 
Doutorado). Isso sustenta o que chamamos de “Challenge-based Learning”. O 
empreendedor interage com os professores e alunos, em um processo 
mutualístico de agregação de valor. 

FINALIDADE 

O Hub Fucape apoia o desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores, 
novos ou significativamente aprimorados.  

Espera-se que as startups promovam o aumento das atividades de inovação e o 
incremento da competitividade das empresas e da economia do estado do 
Espírito Santo. Objetiva-se prospectar startups que já tenham avançado a etapa 
de ideação, caminhando para o desenvolvimento do Product Market Fit. 

RECURSOS 

O principal recurso oferecido pelo Hub Fucape é o potencial de consultorias e 
soluções geradas pelos discentes da Fucape em todos os níveis de formação. 
Há ainda um aporte financeiro de R$ 100.000,00 (cem mil reais) além de um 
espaço de coworking, com mesas e cadeiras, banheiros e cozinha, além de 
energia e internet, sem custos.  

O Hub Fucape, portanto, participa como investidor-anjo, fazendo jus a um 
percentual do equity da empresa, definido em negociação privada entre as 
partes. 

Utilização dos recursos aportados - Fomento à inovação e à atividade regular, 
especialmente para investimentos produtivos nas atividades da Startup, de 
acordo com o planejamento e o orçamento acordado entre as partes. 

Prazo de conversão do aporte em participação societária - 2 (dois) anos 
contados da data de pagamento da primeira parcela do Aporte, podendo ser 
prorrogado por mais 2 (dois) anos, a exclusivo critério da Investidora-Anjo. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será dividido em três etapas. A banca avaliadora de 
todas as etapas será formada por membros mestres e/ou doutores, com notável 
conhecimento técnico em negócios. Em cada etapa, a organização poderá 
formar uma nova banca. 

Etapa I - Os empreendedores deverão enviar um link de um vídeo autoral, 
editado ou não, (“não listado” no youtube) com no máximo 3 minutos. O 



 

 

formulário de cadastro pode ser acessado neste link: 
https://forms.gle/aww8vpp5h1Zb6fJ2A. Serão aceitas as inscrições até o dia 
15 de setembro de 2022. 

Os membros da banca avaliarão os documentos enviados levando em 
consideração os seguintes critérios, atribuindo notas de 0 a 10: 

I. Potencial de contribuição por meio de consultorias e soluções (peso 3) 
II. Nível de conhecimento dos empreendedores sobre o mercado de atuação 

(peso 2) 
III. Nível de inovação da solução (peso 2) 
IV. Nível de maturidade da solução (peso 2) 
V. Potencial de escalabilidade do negócio (peso 1) 

A nota final será calculada pela média ponderada. 

Nesta primeira etapa, os 10 empreendimentos com as maiores notas serão 
selecionados. Em caso de empate, a startup com maior nota no critério I terá 
prioridade. Em caso de novo empate, levar-se-á em consideração o critério II, e 
assim sucessivamente. 

Etapa II – Os empreendedores selecionados apresentarão seus pitchs 
pessoalmente, no formato Pecha Kucha, isto é, 20 slides automaticamente 
cronometrados com 20 segundos cada, totalizando 6 minutos e 40 segundos. 
Ainda, os empreendedores deverão enviar um arquivo complementar em pdf 
com no máximo 15 slides, 5 dias antes da apresentação, para o e-mail 
contatohub@fucape.br.  

Nessa etapa, a banca seguirá os mesmos critérios da etapa anterior. Os 5 
empreendimentos mais bem avaliados passarão para a terceira e última etapa.  

Etapa III – A apresentação final ocorrerá no mesmo formato da Etapa II e 
ocorrerá durante o evento Business Technology Congress (“B-Tech Congress”), 
a ser realizado entre 17 e 20 de novembro de 2022, na sede da Fucape Vitória. 
Os membros avaliarão os documentos enviados 5 dias antes para o e-mail 
contatohub@fucape.br, e validarão suas opiniões após a apresentação do pitch.  

CRONOGRAMA 

ETAPAS PRAZO 
Envio de Pitch Deck (vídeo) – Etapa I 15/set 
Resultados da 1ª Etapa 30/set 
Apresentação do Pitch – Etapa II 24/out 
Resultados da 2ª Etapa 11/nov 
Apresentação do Pitch | B-Tech Congress – Etapa III 18/nov 
Divulgação do resultado | B-Tech Congress* 19/nov 

*O resultado final será divulgado no jantar de gala do evento.  

Este processo seletivo conta com a parceria dos ambientes de inovação 
parceiros Hub Base27 e Findes LAB. 

Vitória/ES, 01 de setembro de 2022. 
Coordenação HUB Fucape. 


