PROGRAMA ACELERA MGTI
1O ADITIVO DE ALTERAÇÃO À CHAMADA PARA O CICLO 2017/2018
SELEÇÃO DE STARTUPS DE BASE TECNOLÓGICA

O ACELERA MGTI – programa privado gerido pela FUMSOFT - SOCIEDADE MINEIRA DE
SOFTWARE - dentro do contexto do Programa MGTI - programa estruturador de TI de Minas
Gerais - torna público que se encontra aberto o processo seletivo - Ciclo 2017/2018 e informa à
todos os interessados alterações nos seguintes itens desta Chamada, permanecendo os
demais inalterados.

1
1.1

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
A inscrição será efetuada na plataforma Gust, no endereço eletrônico
https://gust.com/programs/acelera-mgti-ciclo-17-18, até o dia 21 de julho de 2017.

1.2

Não serão aceitas submissões que não fornecerem todas as informações solicitadas;

1.3

Esta chamada está disponível nos endereços eletrônicos: www.aceleramgti.com.br

e www.fumsoft.org.br

2
2.1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS STARTUPS
O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Julgadora especialmente designada
pela Fumsoft, com competência em avaliação de startups de base tecnológica. O processo
será feito em 3 etapas:
•

Etapa de Aplicação: a startup preenche todas as informações solicitadas no
formulário de aplicação e posta um vídeo pitch de 3 minutos;

•

Etapa de Pré-Seleção: com base nas informações preenchidas no formulário de
aplicação e vídeo pitch enviado, as startups recebem notas de 1 a 5 para cada
critério avaliado;
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•

Etapa de Seleção Final: para participarem da etapa de seleção final, onde as
startups selecionadas farão a defesa presencial do pitch, serão selecionadas as 30
primeiras colocadas na etapa de Pré-Seleção, de acordo com a média geral
obtida.

Importante: As startups que não preencherem todas as informações solicitadas na etapa de
aplicação, não participarão das etapas seguintes.
2.2

Na etapa de Pré-Seleção, os seguintes critérios serão analisados pela banca avaliadora:

2.2.1

Resumo Geral da Startup

2.2.2

Problema Identificado

2.2.3

Solução Proposta

2.2.4

Modelo de Negócio

2.2.5

Mercado

2.2.6

Faturamento e Receita Recorrente Mensal (quando houver)

2.2.7

Clientes e Parceiros (quando houver)

2.2.8

Principais Desafios

2.2.9

Time

2.2.10 Video Pitch

•

Somente os critérios 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.9 e 2.2.10 receberão notas de
1 a 5 da banca julgadora e serão elegíveis para a etapa de Seleção Final, as 30
primeiras colocadas nesta etapa, de acordo com a média geral obtida.

Na etapa de Seleção Final, o pitch apresentado deverá ter até 5 minutos de duração, e
deverá contemplar clientes, problema, solução, mercado, time e números (os que
houverem). Receberão notas de 1 a 5 e serão selecionadas pela banca avaliadora até
as 15 primeiras startups ranqueadas de acordo com a média geral obtida nesta fase.
As demais startups também serão ranqueadas e ficarão numa lista de 2a Chamada
que, à critério da Fumsoft, poderão, a qualquer tempo, ser convidadas a participar do
programa.
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3

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

O resultado da seleção dos projetos será publicado na página do programa, nos endereços
eletrônicos: www.aceleramgti.com.br e www.fumsoft.org.br de acordo com o cronograma abaixo:

Etapa
Aplicação do programa na plataforma Gust:
https://gust.com/programs/acelera-mgti-ciclo-17-18

2017
09 de maio à 21 de julho

Etapa de Pré-Seleção

até 28 de julho

Divulgação do Resultado da etapa de Pré-Seleção

até 28 de julho

Etapa de Defesa do Pitch

31 de julho a 04 de agosto

Divulgação do Resultado Final

Até 04 de agosto

Trâmites contratuais

07 a 11 de agosto

Início do Programa
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14 de agosto

ESCLARECIMENTOS
Esclarecimentos serão feitos através do e-mail empreendedorismo@aceleramgti.com
e também haverá uma sessão de esclarecimento presencial no dia 12 de julho de 2017
às 19h no Café Bar Roda de Idéias , situado à Av. Afonso Pena 4.000, 3o andar - B.
Cruzeiro, BH-MG.
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5

ALTERAÇÕES E OU CANCELAMENTO DA CHAMADA
A qualquer tempo, caberá exclusivamente à Fumsoft alterações nas regras desta Chamada,
assim como, por motivo de força maior, seu eventual cancelamento, sem que isso implique
direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza
Alterações e ou eventual cancelamento serão divulgados por meio de um aviso complementar
a esta chamada via e-mail e sites www.fumsoft.org.br e www.aceleramgti.com

Belo Horizonte, 03 de julho de 2017.

LEONARDO FARES MENHEM
PRESIDENTE
FUMSOFT – SOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE
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