
EDITAL INOVA 60+
1ª Edição

EDITAL DE CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE
IDEIAS NO PROGRAMA DE INOVAÇÕES
VOLTADAS AO PÚBLICO IDOSO

O Grupo Gestor da Agência de Inovação UCSiNOVA e o Instituto de Longevidade UCS, no
uso de suas atribuições, torna público à comunidade acadêmica, o edital de seleção para
ideias inovadoras de produtos e serviços voltados ao público idoso.

DO OBJETIVO

1. O UCS 60+ é um programa destinado à geração de Startups preocupadas com o
desenvolvimento de soluções inovadoras para o público idoso.

1.1. Para fins deste edital, considera-se ideia inovadora aquela que resolve problemas
presentes na sociedade de maneira incrementalmente nova e original, ou de forma
disruptiva, usando técnicas, processos ou ferramentas que ainda não sejam aplicados
na situação que se pretende resolver.

1.2. Entende-se, ainda, público idoso aquele com idade de 60 anos ou mais.

1.3. Compreende-se como Startup uma empresa jovem, com um modelo de negócio
repetível e escalável em qualquer área de atuação, fundada a partir de uma ideia
inovadora.

2. O programa busca premiar a ideia com maior viabilidade de implementação com recursos
a serem destinados a acelerar a instalação da empresa e criação de um produto
minimamente viável para ser oferecido ao mercado.

2.1. Para fins de análise, a viabilidade de implementação do projeto considerará os
critérios de:

(i) alinhamento com as linhas prioritárias orientadoras propostas neste edital;
(ii) potencial de disrupção;
(iii) sustentabilidade do projeto.

2.2. A premiação concedida será destinada ao grupo participante exclusivamente para
investimento na construção da solução proposta e os recursos destinados para este
fim serão administrados pelo fundo UCSiNOVA.

3. Os projetos inscritos no UCS 60+ devem atender a uma das linhas prioritárias definidas
neste edital, considerando ideias de base tecnológica voltadas a um dos seguintes temas:
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(i) atenção à saúde: ferramentas/dispositivos/produtos para o cuidado,
monitoramento ou tratamentos de saúde para a pessoa idosa ou para serviços;

(ii) mobilidade: ferramentas/dispositivos/produtos que facilitem o deslocamento de
pessoas idosas no ambiente doméstico, na cidade e/ou nos meios de transporte;

(iii) acessibilidade: ferramentas, dispositivos ou produtos que possibilitem maior
independência das pessoas idosas para a realização de atividades básicas e
instrumentais da vida diária, desfrutar possibilidades de lazer e acessar serviços
com maior facilidade.

3.1. Entende-se por ideia de base tecnológica aquela que está destinada ao
desenvolvimento e produção de produtos ou processos inovadores a partir da
aplicação sistemática de conhecimento técnico-científico, não necessariamente
restritos às tecnologias digitais.

4. As etapas do plano de execução estão descritas na tabela a seguir.

Etapa Descrição Data

1ª Etapa Inscrições 01/09 a 24/09

2ª Etapa Seleção dos participantes 01/09 a 15/09

3ª Etapa Mentorias do StartUCS 15/5 a 06/12

4ª Etapa Pitch day 06/12 a 10/12

5ª Etapa Execução do projeto 07/02 a 07/09/2021

DAS INSCRIÇÕES

5. A seleção dos participantes ocorrerá mediante inscrição no formulário constante no Anexo
I deste edital. A inscrição poderá ser feita presencialmente ou através de formulário
eletrônico disponível em: https://forms.gle/uSE6p6HHskUcVYwM8

6. A inscrição de participantes para cada proposta é limitada a, no máximo, quatro
integrantes por grupo.

7. As inscrições estão abertas a todos os moradores da área de abrangência da
Universidade de Caxias do Sul, inclusive nos campi e núcleos da universidade.
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8. A aprovação das propostas inscritas para a participação no programa inova 60+ é de
responsabilidade do comitê gestor da UCSiNOVA em conjunto com a coordenação do
Instituto de Longevidade da UCS, que deliberará sobre o aceite da proposta levando em
consideração as características do projeto e a aderência às áreas definidas como
prioritárias no presente edital, bem como a disponibilidade de vagas para a participação
no programa.

DA FASE DE MENTORIAS

9. Os candidatos que cumprirem os critérios eliminatórios previstos neste edital serão
convidados a participar de um conjunto de mentorias, parte do programa STARTUCS, com
instruções para a realização do pitch que será utilizado para avaliação final dos projetos.

10. As mentorias serão direcionadas a estruturar o plano de negócios nas mais diversas
perspectivas, como forma de preparar os participantes a apresentação final de suas
ideias.

11. Seguindo os protocolos de segurança devido à COVID-19, as mentorias serão conduzidas
por meio do ambiente virtual em horários a serem agendados.

12. A participação nas atividades de mentoria é obrigatória para que as ideias selecionadas
possam seguir para a etapa competitiva, apresentando sua ideia no Pitch Day.

12.1. A inscrição e a participação no programa de mentorias são livres de encargos para
aqueles que participarem de todas as etapas citadas no item 4.

DA FASE DE EXECUÇÃO - PITCH DAY

13. O Pitch Day será composto de uma apresentação de 4 minutos, na qual os participantes
farão a exposição de sua ideia e do plano de execução do projeto a uma banca de
investidores potenciais, composta por especialistas externos, convidados pela
organização do evento.

14. O Pitch Day é um dia de apresentação das propostas a potenciais investidores. A Agência
de Inovação não se responsabiliza pela captação de recursos para viabilizar as ideias
apresentadas nem pelas negociações que acontecerem como desdobramentos destas
apresentações.

15. Casos omissos: em caso de dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações ou de
eventuais circunstâncias que não estejam dispostas neste regulamento, caberá à
Comissão Organizadora do Inova 60 + decidir definitivamente sobre elas.
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Anexo I
Formulário de Inscrição

Data da inscrição:

Proponente:
E-mail:
Celular para contato:
Sua idade:
Nível de escolaridade:

a) Pós-graduação Stricto Sensu (completo)
b) Pós-graduação Stricto Sensu (incompleto)
c) Pós-graduação Lato Sensu (completo)
d) Pós-graduação Lato Sensu (incompleto)
e) Graduação (completo)
f) Graduação (incompleto)
g) Ensino médio (completo)
h) Ensino médio (incompleto)
i) Ensino fundamental

Área de formação (caso não tenha formação em área específica, deixe este espaço em
branco):

Qual das seguintes categorias melhor descreve a sua situação empregatícia atual?
a) Empregado, trabalhando em expediente integral
b) Empregado, trabalhando em meio expediente
c) Desempregado, procurando trabalho
d) Desempregado, não procurando trabalho
e) Autônomo / Freelancer
f) Estagiário
g) Aposentado

Qual a sua motivação para participar do concurso inova 60+ ?

Descreva resumidamente sua ideia de inovação.

Que benefícios você projeta que o seu produto pode gerar para melhorar a qualidade
de vida dos idosos?
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Em qual das áreas prioritárias do Programa Inova 60+ sua ideia se enquadra?
- Atenção à saúde
- Mobilidade
- Acessibilidade

Na sua opinião, qual é a principal dificuldade,  neste momento, para levar o seu projeto
à frente?

Contando com você, quantas pessoas atualmente estão envolvidas no seu projeto?

Analisando-se o conhecimento da equipe que está envolvida com você neste projeto,
qual o seu nível de concordância com cada um dos itens abaixo?

Tenho conhecimento técnico sobre o produto ou serviço que pretendo desenvolver:
a) Discordo totalmente
b) Discordo em parte
c) Não concordo nem discordo
d) Concordo em parte
e) Concordo totalmente

Tenho conhecimento de mercado sobre a área de negócios em que pretendo atuar:
a) Discordo totalmente
b) Discordo em parte
c) Não concordo nem discordo
d) Concordo em parte
e) Concordo totalmente

Estou confiante de que a minha ideia tem mercado e potencial de gerar lucros:
a) Discordo totalmente
b) Discordo em parte
c) Não concordo nem discordo
d) Concordo em parte
e) Concordo totalmente

Estou comprometido e motivado com a minha ideia de negócio:
a) Discordo totalmente
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b) Discordo em parte
c) Não concordo nem discordo
d) Concordo em parte
e) Concordo totalmente

Acredito que o negócio que estou propondo pode ser sustentável e gerar lucros:
a) Discordo totalmente
b) Discordo em parte
c) Não concordo nem discordo
d) Concordo em parte
e) Concordo totalmente

Informo, para os devidos fins, que conheço e aceito os termos propostos no Edital Inova60+.
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