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Edital 2022 

Programa Unisinos LAB Empreendedor  

Apresentação 

O Unisinos LAB Empreendedor é um programa de desenvolvimento de ideias e de 
projetos com a finalidade de estimular sua transformação em negócios reais. Destinado 
prioritariamente a equipes formadas por ESTUDANTES matriculados regularmente na 
graduação UNISINOS, o programa visa desenvolver nos estudantes a competência 
“atitude empreendedora e interdisciplinar”.  

Para participar do programa a equipe passará por um processo seletivo realizado, 
inicialmente, em dois momentos: o primeiro momento se dá com a Inscrição e 
Submissão da Ideia (Seleção 1); e o segundo momento ocorrerá após a realização da 
Sessão de Preparação Inicial para o Programa (Seleção 2).  

As equipes selecionadas poderão participar do ciclo de modelagem de ideias e 
desenvolvimento de empreendedores, Acabativa LAB, um produto exclusivo da 
VIGGAS CO.LAB, realizado na modalidade híbrida. O ciclo é composto por oficinas, 
muitos momentos hands on, apresentações de pitches, além de mentorias 
comportamentais e de negócios, coletivas e individuais (por equipe). São ao menos 36h 
de atividades ao longo de 6 meses.  

Depois da realização do Acabativa LAB, ao término do ciclo, as equipes com as ideias 
mais desenvolvidas ainda poderão ser selecionadas para etapas de acompanhamento 
individual por equipe (mentorias), para diversas finalidades – desde a modelagem 
financeira do negócio, o estudo de mercado, o plano de negócios, a formalização, etc. 

O UNISINOS LAB Empreendedor é planejado e realizado pela VIGGAS CO.LAB – parceira 
no desenvolvimento deste programa. A VIGGAS CO.LAB é uma empresa que nasce da 
união de expertises diferentes e o desejo comum de mudar o nosso mundo para melhor, 
por meio da geração e compartilhamento de conhecimento que envolvam processos 
de aprendizagem significativa para os atores envolvidos.  

Objetivos 

▪ Capacitar os estudantes de graduação para desenvolver sua atitude 
empreendedora; 

▪ Estimular a transformação de ideias e/ou projetos dos ESTUDANTES de 
graduação em negócios reais. 
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Detalhamento das Etapas do UNISINOS LAB Empreendedor 

 

Primeira Etapa  

Processo Seletivo para o Programa UNISINOS LAB Empreendedor  Fluxo Contínuo 

A primeira etapa do UNISINOS LAB Empreendedor é o processo seletivo, o qual se torna 
público a partir do lançamento do Edital do Programa UNISINOS LAB Empreendedor. O 
Edital deve ser disponibilizado na Plataforma UNISINOS LAB e ficará disponível para 
os ESTUDANTES de forma contínua. Nele se apresenta todas as diretrizes e regras do 
Programa, bem como o processo de realizar as inscrições (por modalidade de 
realização) para as equipes empreendedoras.  

A seleção conta com dois processos eliminatórios: 

(A) Inscrição e Submissão da Ideia (Seleção 1) Fluxo contínuo 

A inscrição inicial será realizada no Portal UNISINOS LAB, por um integrante de 
cada equipe, o líder, que deverá ser aluno matriculado em quaisquer dos cursos de 
graduação da UNISINOS.  

Depois de realizada a inscrição inicial, o líder da equipe deve enviar o 
comprovante da inscrição, gerado no Portal UNISINOS LAB, mais o formulário 
preenchido e o vídeo curto (de até 3 minutos) apresentando sucintamente a ideia, 
para o e-mail lab-empreendedor@unisinos.br. 

As equipes empreendedoras devem ter no máximo 5 integrantes, sendo que para 
participar do Programa ao menos 40% da equipe DEVE ser estudante da graduação 
da UNISINOS. Ou seja, em uma equipe de 5 integrantes, ao menos 2 integrantes 
devem ser estudante da graduação da UNISINOS, os demais podem não ter vínculo 
com a universidade. O Quadro abaixo apresenta o número mínimo de 
ESTUDANTES da graduação UNISINOS que devem compor as equipes, conforme 
o número de integrantes: 

 

N° de Integrantes         
na Equipe 

N° MÍNIMO de ESTUDANTES de 
Graduação UNISINOS na Equipe 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 

mailto:lab-empreendedor@unisinos.br
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As ideias e equipes inscritas nesta etapa serão selecionadas por uma Curadoria 
(Seleção 1), composta por um representante da UNISINOS e um representante da 
VIGGAS CO.LAB. 

Nesta inscrição serão aceitas até 50 inscrições (50 equipes) que passarão pela 
Curadoria (Seleção 1). Na Curadoria serão selecionadas até 25 inscrições (25 
equipes). 

OBS.: Para efeito de cômputo de horas complementares para alunos da graduação, 
ao realizar a Etapa 1A, o participante terá 1h (no grupo 112 – participação em 
torneio ou simulador empresarial). 

 
(B) Sessão de Preparação Inicial para o Programa (Seleção 2)      Fluxo contínuo 

A Sessão de Preparação Inicial das equipes e das ideias para o Programa, é o 
segundo processo eliminatório. Esta sessão trata-se de uma atividade individual 
ou coletiva, realizada online, onde todas as equipes selecionadas na Seleção 1 
participam, para desenvolver um pouco mais a ideia apresentada na Inscrição.
  

Depois da sessão, conforme o número de equipes que participaram da Seleção 2, 
pode ou não ser necessário realizar uma seleção para decidir quem avança para a 
Segunda Etapa – o Acabativa LAB. 

Esta seleção se baseará na avaliação do desenvolvimento da ideia de negócio, ou 
seja, a evolução da ideia inicial inscrita, na Primeira Etapa, para a ideia 
aprofundada.  

Nesta etapa poderão participar até 25 equipes, selecionadas pela Curadoria 
(Seleção 1). E, neste processo eliminatório, serão selecionadas até 12 equipes, para 
participar do Acabativa LAB.  

OBS.: Para efeito de cômputo de horas complementares para alunos da graduação, 
ao realizar a Etapa 1B, o participante terá 2h (no grupo 112 – participação em 
torneio ou simulador empresarial). 

 

Segunda Etapa 

Ciclo Acabativa LAB 6 meses 

O Acabativa LAB é o espaço onde ideias e os projetos podem ser trabalhados, 
desenvolvidos, amadurecidos e testados, incentivando a sua transformação em 
negócios reais... Trata-se de um produto exclusivo da VIGGAS CO.LAB. 
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Tem como público-alvo qualquer pessoa ou equipe que tenha uma ideia ou projeto de 
negócio e necessite desenvolvê-lo mais, a fim de que, ao final do ciclo, possa ter mais 
informações para a tomada de decisão sobre o próximo passo – iniciar ou não o novo 
negócio.  

Após participar do ciclo Acabativa LAB da VIGGAS CO.LAB, o(s) participantes deverão 
ter mais claro: as suas características empreendedoras e as competências necessárias 
para o desenvolvimento do negócio; o problema que pretende resolver; as suas 
personas, a sua proposta de valor e o seu modelo de negócio; os riscos e as hipóteses 
relacionadas ao seu modelo de negócio; os investimentos iniciais para iniciar o 
negócio; a modelagem financeira, bem como as informações necessárias contábeis, 
fiscais e legais sobre a constituição do negócio. 

O ciclo é composto por oficinas, muitos momentos de prática (hands on), apresentações 
de pitches, além de sessões de mentorias comportamentais e de negócios, coletivas e 
individuais (por equipe). São mais de 36h de atividades online e/ou presenciais em local 
a definir, ao longo de 6 meses de duração.  

Ao realizar o Acabativa LAB a equipe receberá certificado de participação. Ao término 
do Acabativa LAB, Segunda Etapa do UNISINOS LAB Empreendedor, na última 
atividade do ciclo, o Pitch Day, as melhores ideias / equipes poderão ser selecionadas 
(Seleção 3) para o Acompanhamento – Terceira Etapa.   

Próximo ao encerramento do ciclo, as equipes serão convidadas a contribuir 
espontaneamente com um valor de R$ 100,00 por equipe em dinheiro, para criar um 
fundo social que viabilizará a realização de ciclos Acabativa LAB na comunidade, assim 
que se atingir determinado montante. Este fundo ficará sob responsabilidade e será 
administrado pela VIGGAS CO.LAB. 

OBS.: 1) A equipe que participar da Seleção 1 e Seleção 2, será comunicada da data 
e do horário da próxima turma de Pré-incubação; e deverá confirmar a 
sua participação por e-mail. 
 

2) Para efeito de cômputo de horas complementares para alunos da 
graduação, ao realizar a Etapa 2, o participante poderá ter até 36h (no 
grupo 112 – participação em torneio ou simulador empresarial).  

3) A Equipe selecionada para a Segunda Etapa que desistir durante a 
realização do Acabativa LAB terá que ressarcir o valor integral do Ciclo à 
VIGGAS CO.LAB (praticado no momento do ingresso na Etapa 2) e este 
valor será destinado ao fundo social. 
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Terceira Etapa  

Acompanhamento  3 a 6 meses 

As equipes que passarem para esta etapa terão apoio da VIGGAS CO.LAB 
(Acompanhamento), que inclui 2 atendimentos por equipe por mês, que são sessões de 
mentoring comportamental ou de negócios da VIGGAS CO.LAB. 

As sessões de mentoring podem ser para diversas finalidades, como desenvolver o 
perfil empreendedor dos sócios, elaborar o plano de negócios, se preparar para a banca 
de incubação da Unitec, escrever um projeto de captação de recursos, desenvolver um 
projeto social, etc.  

O negócio que for selecionado para a Terceira Etapa de Acompanhamento, terá uma 
contrapartida financeira pelos serviços prestados pela VIGGAS CO.LAB de R$ 100,00 
(cem reais) mensais. 

Após a Terceira Etapa, as equipes serão encaminhadas ou para o processo de seleção 
da Unitec*, no caso de startups das áreas prioritárias do TECNOSINOS. 

OBS.: Para efeito de cômputo de horas complementares para alunos da graduação, ao 
realizar a Etapa 3, o participante terá até 12h (no grupo 113 – Implantação de projeto 
vinculado à atividade profissional).  

 

 


