TERMO ADITIVO III:
Levando com consideração o intuito de garantir ampla oportunidadade de
disputa entre os diferentes times, e manter a isonomia de condições de
particiapação para todos os candidatos inscritos, ficam alterados os seguintes
pontos do presente edital:
• Serão considerados como habilitados para a disputa desta primeira fase
do STARTUP CHALLENGE by FUNDECT todos os times que propuseram
projetos aderentes à proposta do desafio e que confirmaram presença,
através do credenciamento, no primeiro dia do desafio “Esquenta” no dia
27/06/22;
• Durante os dias 27/06/22 e 28/06/22 as equipes participarão de maneira
presencial e remota no evento de lançamento desta campanha, chamado
de “Esquenta”. A STARTUP FIEMS diponibilizará um link para particiapção
remota nos encontros de mentoria desta primeira etapa, sendo que é
responsabilidade exclusiva de cada time a escolha sobre o modelo de
particiapção e suas possíveis repercuções para o desenvolvimento do
projeto e futuras avaliações. Os times que optarem por participar deste
evento de maneira remota serão responsáveis por garantir os meios
necessários para que todos os membros do time possam participar a
contento das sessões de mentoria;
• Todos os times habilitados deverão entregar, ao final do segundo dia do
evento “Esquenta”, no dia 29/06/22 até as 12:00 (Doze horas- “Meio
dia”), para avaliação três itens indispensáveis e inseparáveis: Canvas do
Projeto Proposto, Pitch do proposto e ficha contendo o nome de todos
os
participantes
do
time
através
do
canal
falecomstartup@sfiems.com.br. O descumprimento do prazo implicará
na desclassificação do projeto e da equipe proponente;
• Os times poderão ser compostos por no mínimo 3 participantes, sendo
que o líder de cada equipe deve obrigatóriamente ter residência em
Mato Grosso do Sul;

• Todos os projetos enviados até o prazo estabelecido acima serão
avaliados conforme o regramento estabelecido no edital para essa etapa,
e a partir desses serão selecionados os 20 melhores classificados para
prosseguimento para a proxima etapa no dia 02/07/22. Os projetos
classificados entre a 21° até a 25° posição serão mantidos no cadastro de
reserva, e poderão ser convocados para a próxima etapa mediante
desistencia ou desclassificação de um dos times por razões definidas no
edital.
• A próxima etapa que será realizada no dia 02/07/22 do STARTUP
CHALLENGE by FUNDECT terá inicio com o credenciamento das 07hrs às
8hrs. Esta fase é exclusivamente presencial para todos os integrantes das
20 equipes classificadas, e o credenciamento de todo o time dentro do
prazo de caráter eliminatório. Os times do cadastro de reserva serão
chamados para a devida susbtiruição e terão até as 09:30 do mesmo dia
para completar o seu credenciamento. A falha dos times em proceeder
com o credenciamento dentro do pazo não implica em prejuizo para a
realização do evento, que terá prosseguimento com a participação dos
times restantes, que completaram todo o processo em tempo.

Segue abaixo a relação das equipes classificadas:
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Adriana Felix Figueiredo Morita
Agrotask
Água Base - Sustentabilidade E Segurança Hídrica
Autism Vr
Biocure
Biofibra BCA
BioReFlu
Botanica
Cerrado Em Pé
Costurando Sonhos
Davi Marinho da Costa
Denis Van Moeffaert
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Ecojoy
Eduardo Augusto de Figueiredo
Fabio Da Cruz Castro
Fernanda Lopes de Oliveira
Fertilize
Flora Viva
Gabriel Lucas dos Santos Alencar
Gaia
IntegraBio Agro
Ipê Amarelo
Laketech Logística Reversa
Lasinp - Laboratório De Síntese De Peptídeos
Lovejoy
Meat Up
Meta Roça
Mvp Sustentabilidade
Nelson Manoel Da Silva Filho
Orlando Pissuto Trevisan
Ortho Med Biotech
Residuotec
RestaurAR
Sigaa Inovation
Siokag
Socialtec
Thayara Barboza Da Silva
Victor Hugo Corvalan E Angra

