INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE – CAMPUS NATAL CENTRAL
INCUBADORA TECNOLÓGICA NATAL CENTRAL – ITNC
EDITAL N° 02/2018 - HOTEL DE PROJETOS

APRESENTAÇÃO
O Hotel de Projetos é um programa da ITNC desenvolvido para os alunos do
IFRN Campus Natal Central que possuem ideias de negócios e almejam
empreende-las. Destina-se a um processo de orientação e capacitação
continuada de equipes, formadas por até quatro alunos dos variados cursos e
áreas de conhecimentos atuantes no campus.
Durante o período de três meses de “hospedagem” os projetos passarão por
módulos específicos que atende as principais dimensões de um negócio e são
fundamentais para sua entrada e continuidade no mercado. Os módulos são
ministrados por profissionais responsáveis (professores, empreendedores e
assessores da incubadora) que abordam conteúdos teóricos e práticos
especializados para o desenvolvimento da ideia.
PROPÓSITO
Fomentar a cultura empreendedora, a manifestação criativa dos participantes e
o incentivo a inovação.
SELEÇÃO
Serão selecionadas 40 participantes que precisam ser alunos ativos no IFRN
Campus Natal Central.

As inscrições para seleção se dará através do preenchimento do formulário
de inscrição online no seguinte link:
https://form.jotformz.com/ITNC/edital022018HdP
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Após a submissão da Ideia de Negócio, será realizada, pela equipe interna
da ITNC, uma triagem das propostas.
Ideias de Negócios selecionadas na Primeira Fase deverão participar do
Brainstorming, que compreende a Segunda Fase.
No Brainstorming serão trabalhadas as Ideias de Negócio e construção das
equipes durante 4 horas. Nesta fase as ideias poderão ser modificadas e
permanecerá no processo as que tiverem maior aderência e viabilidade.
Será disponibilizado um certificado de 4 horas para os participantes do
Brainstorming.
As Ideias de Negócio serão avaliados por uma Banca de Avaliação. As que
atingirem os melhores resultados irão compor a Turma do Hotel de Projetos
2018, durante o período de 3 meses.
A seleção de forma resumida, pode ser consultada no quadro abaixo.
FASE

DESCRIÇÃO

Primeira Fase
Segunda Fase

Inscrições Individuais e Triagem Ideias de
Negócio que serão trabalhadas na
próxima fase.
Brainstorming

Terceira Fase

Banca de Seleção
Quadro 1 - Fases de Seleção

PRAZOS
DATA
Publicação do Edital

17/04/2018

Período de Inscrição

17/04/2018 a 30/04/2018

Resultado da Primeira Fase

02/05/2018

Brainstorming

04/05/2018

Banca de avaliação

10/05/2018

Resultado da Terceira Fase
Inicio do Hotel de Projetos

11/05/2018
23/05/2018
Quadro 2 - Prazos
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PROGRAMA DO HOTEL DE PROJETOS
O Início do Hotel de Projetos para as equipes selecionadas será em Maio de 2018.
As capacitações irão ocorrer na Sala do Hotel de Projetos na ITNC, no turno
noturno, das 18h às 21h, todas as quartas-feiras.

MÓDULOS
MÓDULO

CARGA HORÁRIA

Problema/Solução

6h

Proposta de Valor

12h

Prototipagem

6h

Análise de Viabilidade

6h

Pitch – Comunicação para negócios

6h

INFRAESTRUTURA
Os participantes terão as capacitações na sala de Hotel de Projetos durante os
três meses do programa. O espaço Coworking da ITNC será de uso exclusivo
para os participantes do Hotel de Projetos, lembrando que o seu uso é
compartilhado entre os alunos das turmas do Hotel de Projetos anteriores.
AVALIAÇÃO
Ao final de cada módulo, são realizadas entregas do conteúdo prático produzido
pelo integrante/grupo. Se a avaliação final não for apresentada dentro do
cronograma

do

módulo

o

integrante/grupo

estará

automaticamente

desvinculado.
FALTAS
Cada integrante/grupo tem direito a 25% de faltas por módulo. A falta só será
lançada se nenhum integrante do grupo estiver presente em sala de aula.
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CERTIFICAÇÃO
Após os três meses do programa, os integrante/grupo que cumprirem com todos
os compromissos serão contemplados com a certificação de Projeto Graduado
ITNC, além de certificado de 36h complementares para cada participante.
BOLSAS
Ao final do Hotel do Projetos os 5 melhores projetos receberão uma bolsa de
pesquisa no valor de R$ 300,00, para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa e
continuidade do projeto.
NORMAS DE CONDUTA ÉTICA


Não utilizar de má fé as informações particulares dos demais grupos
compartilhados em sala;



Manter o respeito e competitividade saudável com os demais projetos;



Respeitar o instrutor e demais envolvidos no programa;



Obedecer às regras gerais do Instituto;



Os Projetos que forem identificados com apropriação de ideias de outros
grupos serão penalizados e sujeitos a desligamento imediato do
programa;



Os projetos que forem identificados excedendo o limite de quatro
participantes serão penalizados com exclusão da nota presencial da aula
correspondente ao ocorrido;



Os projetos precisam de 75% de presença em sala de aula para cada
modulo. O grupo que ultrapassar 25% de falta presencial em qualquer
módulo estará automaticamente desvinculado do programa.



Respeitar os horários e o cronograma estabelecido previamente junto a
incubadora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser
solicitados no período de vigência do mesmo através do e-mail
www.ifrn.edu.br/itnc ou diretamente na sede da Incubadora no horário das
8 às 12 e 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.
Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como
confidenciais pela ITNC.
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser alterado, revogado ou
anulado, todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência
legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
A participação na presente seleção implica a aceitação integral e irretratável
das normas deste Edital.

Natal, 17 de abril de 2018.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Avenida Senador Salgado Filho, 1559. Prédio NIT 1°
Andar. Tirol – Natal/RN – CEP: 59015-000

itnc.cnat@ifrn.edu.br
itnc.ifrn.edu.br
(84) 4005 9894

