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REGULAMENTO DO 7º MOTIV.SE – MOSTRA DE INOVAÇÃO DA PUC-

CAMPINAS 

 

Sobre o Evento 

O Motiv.se – Mostra de Inovação da PUC-Campinas é um evento de incentivo ao 

desenvolvimento do empreendedorismo no ambiente universitário. Realizado pelo 

Programa Mescla, tem como objetivo estimular e valorizar projetos inovadores 

desenvolvido por alunos, docentes e pesquisadores, que promovam impactos no 

desenvolvimento social, econômico e tecnológico. 

Os projetos selecionados para a mostra se caracterizam como práticas 

empreendedoras que gerem soluções com o potencial de se transformarem em novos 

negócios.   

Em sua sétima edição, o evento será ampliado e contará com a participação de 

empresas parceiras e atividades de aceleração de projetos inovadores durante a 

Semana Acadêmica 2022: Ligando os Pontos da Inovação – promovida pelas Pró-

Reitorias de Graduação (PROGRAD), de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) e 

de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT). 

 

1. Instruções Gerais  

1.1 A 7ª Mostra de Inovação da PUC-Campinas – Motiv.se conta com o apoio da 

aceleradora Venture Hub em sua operação, sendo regida por este regulamento. 

1.2 Nesta edição, serão trabalhadas as verticais: educação e sustentabilidade. Cada 

um dos temas será apoiado por empresa parceira com atuação relevante no 

segmento. As empresas irão apresentar desafios e tendências (dentro dos seus 

temas) para estimular a geração de soluções pelos estudantes, assim como 

acompanhar todo o desenvolvimento do projeto, conforme o cronograma do Motiv.se. 

1.3 Poderão participar deste evento estudantes e professores vinculados à PUC-

Campinas, seja individualmente, seja em equipes de até́ 6 (seis) pessoas. 

1.4 Os interessados deverão preencher o Formulário de Inscrição e apresentar o 

projeto de forma descritiva, segundo o Modelo de Apresentação de Proposta para 
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o Motiv.se, disponibilizado na página de inscrição (envio por meio do campo upload, 

indicado na própria página). 

1.5 Os participantes deverão preencher o Formulário de Inscrição e submeter seus 

projetos (Pitch em PPT, disponível na página do Motiv.se) para o evento até o dia 2 

de outubro de 2022.  

2. Seleção  

O 7º Motiv.se – Mostra de Inovação da PUC-Campinas contará com um processo de 

seleção dividido em três etapas. 

Etapa 1 

2.1.1 A primeira etapa é referente à análise e avaliação dos projetos (Pitch em PPT) 

enviados durante o processo de inscrição das equipes participantes (com prazo até o 

dia 2 de outubro). Nela serão selecionados 40 projetos (sendo 20 projetos dentro de 

cada temática) para apresentação presencial no período de 19 de outubro e 21 de 

outubro.  

2.1.2 Para a seleção dos trabalhos da Etapa 1, será́ constituída uma Comissão 

Julgadora composta por professores e especialistas que integram o Programa Mescla 

e membros da Aceleradora Venture Hub. 

2.1.3 Os resultados proclamados pela Comissão Julgadora do 7º Motiv.se são 

soberanos e não são passíveis de recurso. Todos os participantes, sejam 

classificados ou não, receberão comunicado via e-mail no dia 13 de outubro de 2022  

2.1.4 Os critérios de seleção e de classificação das propostas são:  

a) adequação a uma das verticais: educação ou sustentabilidade; 

b) viabilidade técnica e econômica; 

c) relevância e potencial do impacto em termos econômicos, sociais e tecnológicos; 

d) perspectivas de mercado da inovação proposta; 

e) objetividade da proposta do projeto no PPT; 

f) originalidade da solução. 

2.1.5 Todos os participantes com projetos selecionados receberão certificado de 

participação. 

Etapa 2 

2.2.1 A segunda etapa envolverá a apresentação presencial no Espaço de Inovação 

do Mescla para banca formada por representante do Programa Mescla, da Venture 
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Hub e da empresa patrocinadora da temática. Cada equipe terá cinco minutos para 

apresentação do Pitch. 

2.2.2 Nessa fase, serão selecionados 20 projetos (dez projetos de cada temática) para 

um treinamento imersivo durante a Semana Acadêmica 2022. 

2.2.3 Os 40 projetos selecionados na primeira etapa serão apresentados 

presencialmente no Ambiente de Inovação do Mescla da PUC-Campinas entre os dias 

19 e 21 de outubro de 2022, das 17h às 21h. O horário de cada uma das 

apresentações será determinado pela Comissão Organizadora e comunicado via e-

mail. 

2.2.4 Os responsáveis pelas propostas terão 5 minutos para apresentação do projeto. 

A apresentação deverá seguir o Modelo de Apresentação de Proposta para o 

Motiv.se, enviado no momento da inscrição. O Modelo de Apresentação de 

Proposta para o Motiv.se pode apresentar modificações (layout) em relação àquele 

inscrito inicialmente. 

2.2.5 Os responsáveis pelas propostas comprometem-se a apresentar o projeto no 

dia e horário estipulados pela Comissão Organizadora. 

2.2.6 Tendo em vista preparar as equipes selecionadas, será oferecido no dia 17 de 

outubro um workshop sobre apresentação de pitch, das 17h às 18h30. As equipes 

serão notificadas via e-mail. 

Etapa 3 

2.3.1 A terceira etapa ocorrerá na Semana Acadêmica 2022, entre os dias 24 e 27 de 

outubro. As equipes irão participar de uma jornada de aprimoramento, recebendo 

conteúdo para o desenvolvimento dos projetos e mentorias oferecidas pela equipe do 

Mescla, da aceleradora Venture Hub e de empresas patrocinadoras. 

2.3.2 No final dessa jornada, cada uma das 20 equipes terá cinco minutos para 

apresentação para banca formada por representante do Programa Mescla, da Venture 

Hub e da empresa patrocinadora da temática. O projeto vencedor dentro de cada 

temática receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 

2.3.3 Os responsáveis pelas propostas comprometem-se a apresentar o projeto no 

horário estipulado pela Comissão Organizadora. 

2.3.4 Para todos os participantes com projetos selecionados será entregue certificado 

de participação, condizente com a carga horária do evento. 
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3. Considerações finais 

3.1 A inscrição no 7º Motiv.se implica total aceitação deste Regulamento por parte do 

candidato.  

3.2 Os casos omissos ou não previstos neste Regulamento Interno serão analisados 

pela Comissão Julgadora. 

3.3 Os 40 projetos selecionados para a primeira etapa do 7º Motiv.se serão 

convidados para o Programa de Aceleração de Startups da PUC-Campinas – CRIA 

Fase 1. Após confirmar interesse, os grupos selecionados participarão de 

programação composta por treinamentos e mentorias com especialistas em negócios 

e de mercado com duração de até dois semestres. O objetivo será desenvolver os 

projetos para torná-los startups com potencial de escala para o mercado. 

 

4. Calendário do Evento 

Data Atividade Descrição 

13/09 

às 17h 

Lançamento online da 7ª 

Mostra de Inovação da 

PUC-Campinas - Motiv.se. 

Objetivo: apresentar 

programa (regras, etapas, 

processo de 

inscrição/submissão). 

17h00: Boas-vindas Mescla/PUC-

Campinas 

17h10: apresentação DPaschoal 

(sugestão: 5 minutos para apresentação 

institucional e 25 minutos para 

apresentar desafios, tendências dentro 

do tema escolhido) 

17h40: apresentação YellowIpe 

sugestão: 5 minutos para apresentação 

institucional e 25 minutos para 

apresentar desafios, tendências dentro 

do tema escolhido); 

18h10 às 18h30: apresentação das 

regras do programa e formas de 

participação. 

11/10 a 

14/10 

Primeira etapa: seleção de 

40 projetos, por meio de 

análise das propostas 

(PPTs) enviadas. Nesta 

etapa serão selecionadas 

20 propostas de cada 

Plantão de dúvidas Mescla: segundas e 

quartas, das 15h às19h; 

De 14/09 até 07/10. 
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vertical do programa 

(EDUCAÇÃO e 

SUSTENTABILIDADE). 

17/10 

WORKSHOP sobre 

apresentação de pitch, das 

17h às 18h30, Mescla 

Responsabilidade mescla. 

19/10 e 

21/10 

Segunda etapa: seleção 

de 20 projetos, por meio de 

apresentação presencial do 

Pitch para banca composta 

por colaboradores do 

Mescla, aceleradora 

Venture Hub e empresas 

parceiras. Nesta etapa 

serão selecionados 10 

propostas de cada vertical 

do programa (EDUCAÇÃO 

e SUSTENTABILIDADE). 

Participação das empresas na banca 

PITCH (das 17h às 21h), com um 

representante por empresa; 

Cada temática será avaliada em um dia 

único, sendo: 

19/10: Sustentabilidade  

21/10: Educação  

24/10 até 

27/10 

Terceira etapa: Durante a 

Semana Acadêmica as 20 

equipes selecionadas 

trabalharão no 

aprimoramento dos 

projetos com apoio da 

equipe Mescla, aceleradora 

e empresa patrocinadora. 

Ao final todos os projetos 

serão avaliados e o 

primeiro lugar de cada 

vertical receberá uma 

premiação em dinheiro. 

Um workshop/palestra por empresa 

sobre o tema específico 

(SUSTENTABILIDADE OU 

EDUCAÇÃO) de acordo com cada 

empresa; 

Mentores de negócios, 2 mentores por 

empresa; 

Jurados, participação na banca final de 

PITCH um (01) representante por 

empresa. 

OBS: os mentores não podem ser os 

jurados. 
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