DESAFIO #EMPREENDAFAAP– FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO

ETAPA I - INFORMAÇÕES DA EQUIPE:
1. Integrante #1 [obrigatório ser aluno ou ex-aluno]
Nome:
CPF:
Endereço:
E-mail:
Telefone contato:
Celular:
Data de Nascimento:
Status: (x) Aluno (x) Ex-aluno
Tipo de Curso: (x) Graduação (x) Pós graduação (x) Outros
Curso:
Ano de conclusão:
Número de Matrícula:
Mini Biografia: [500 caracteres]
Função / Cargo no projeto:
Tempo de dedicação no projeto:
2. Integrante #2
Código de Inscrição prévia Desafio 2017:
Nome:
CPF:
Endereço:
E-mail:
Telefone contato:
Celular:
Data de Nascimento:
Status Faap: (x) Aluno (x) Ex-aluno (x) Não aluno (se for não aluno, não abre opções abaixo)
Tipo de Curso: (x) Graduação (x) Pós graduação (x) Outros
Curso:
Ano de conclusão:
Número de Matrícula:
Mini Biografia: [500 caracteres]
Função / Cargo no projeto:
Tempo de dedicação no projeto:
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3. Integrante #3
Código de Inscrição prévia Desafio 2017
Nome:
CPF:
Endereço:
E-mail:
Telefone contato:
Celular:
Data de Nascimento:
Status Faap: (x) Aluno (x) Ex-aluno (x) Não aluno (se for não aluno, não abre opções abaixo)
Tipo de Curso: (x) Ensino Médio (x) Graduação (x) Pós graduação (x) Outros
Curso:
Ano de conclusão:
Número de Matrícula:
Mini Biografia: [500 caracteres]
Função / Cargo no projeto:
Tempo de dedicação no projeto:
4. Integrante #4
Código de Inscrição prévia Desafio 2017:
Nome:
CPF:
Endereço:
E-mail:
Telefone contato:
Celular:
Data de Nascimento:
Status Faap: (x) Aluno (x) Ex-aluno (x) Não aluno (se for não aluno, não abre opções abaixo)
Tipo de Curso: (x) Ensino Médio (x) Graduação (x) Pós graduação (x) Outros
Curso:
Ano de conclusão:
Número de Matrícula:
Mini Biografia: [500 caracteres]
Função / Cargo no projeto:
Tempo de dedicação no projeto:
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ETAPA II – SOMANDO FORÇAS...
O Desafio #EmpreendaFaap está construindo um banco de pessoas de diferentes áreas e
expertises que estão interessados em participar de projetos inovadores. Gostaria de ter acesso
a estes alunos e ex-alunos que buscam empreender e até mesmo complementar sua equipe?
(
(

) Sim, gostaria de ter acesso ao banco de alunos e ex alunos que buscam empreender.
) Não, minha equipe está completa.

ETAPA III – CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO:
Nome do Projeto: [100 caracteres]
Em que fase de maturidade o projeto se encontra no momento?

( X ) Ideação: São projetos em fase das ideias ou com análise de mercado minimamente
realizada.
( X ) Estruturação: São projetos que estão sendo desenvolvidos, contendo um modelo
ou plano de negócios ou até mesmo um protótipo mínimo.
( X ) Mercado: São projetos já estruturados que se encontram na etapa de validação de
mercado ou mesmo em operação com receitas.
Há quanto tempo o projeto vem sendo desenvolvido? [100 caracteres]

ETAPA IV – APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJETO:
[Observação: A primeira fase de seleção do projeto é realizada pela Apresentação Geral do
Projeto – ver item 5.2 do Regulamento do Desafio #EmpreendaFaap]

Apresentação geral do projeto:
[Breve apresentação do projeto contendo setor econômico, descrição do produto ou serviço,
problemática atendida, público alvo e fontes de receitas] [2.000 caracteres]
Possui um vídeo do Projeto? Compartilhe conosco!
[Inserir o link do vídeo do Youtube, conforme Regulamento item 4.9 a inserção do vídeo é
opcional. A não inserção não implica em penalidades a fins de seleção do projeto]

ETAPA V – APRESENTAÇÃO DETALHADA DO PROJETO:
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[Observação: A segunda fase de seleção do projeto é realizada pelos critérios de seleção
extraídos da Apresentação Detalhada do Projeto ver item 5.2 do Regulamento do Desafio
EmpreendaFaap]

Qual são as motivações do projeto?
[Contextualizar os fatores relevantes que deram origem ao projeto. Na eventualidade da
motivação estar relacionada a alguma atividade ou disciplina da Faculdade, favor descrevê-la]
[750 caracteres]

Qual é a problemática que o projeto se propõe a solucionar ou agregar valor?
[Apresentar os objetivos principais do projeto, destacando a contribuição que gera ou poderá
gerar aos seus clientes e sociedade em geral] [750 caracteres]
Como a inovação pode ser identificada no projeto?
[Destacar os aspectos inovadores do projeto] [750 caracteres]
Como a equipe reúne as competências necessárias para a execução do projeto?
[Contextualizar as ações adotadas pela equipe que buscam o desenvolvimento, complementação
e integração das competências necessárias para a execução do projeto] [750 caracteres]
Quais são as evidências de escalabilidade de seu projeto? Como você pretende atingi-la?
[Apresentar o volume de usuários ou clientes que o projeto tem potencialidade e capacidade em
atender, destacando as evidências da escalabilidade mencionada] [750 caracteres]
O projeto recebeu aporte financeiro inicial? Existe evidência de retorno?
[Contextualizar os principais investimentos financeiros realizados no projeto, destacando as
principais fontes de captação e o retorno] [750 caracteres]
Estão previstos ou estimados investimentos financeiros futuros? Para qual finalidade?
[Apresentar e contextualizar necessidades de novos aportes financeiros, destacando a origem e
aplicabilidade do recurso] [750 caracteres]
O projeto possui algum tipo de experimentação ou validação no mercado?
[Apresentar as ações de validação dos produtos ou serviços junto ao público consumidor,
apontando os resultados obtidos] [750 caracteres]

ETAPA VI – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O projeto está vinculado a alguma empresa?
(x)Sim (abre opções abaixo)
(x)Não (não abre opções abaixo)
Empresa:
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CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Contato:
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