ONDE SE LÊ:

4. DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO.
As inscrições deverão ser feitas pelo site https://conteudo.feevale.br/brde-labs,
por meio de preenchimento do formulário de inscrição, contendo informações sobre o
estágio da sua startup. Além do formulário, as startups deverão cadastrar um vídeo
com o pitch de, no máximo, 5 minutos.

Período de inscrições: 05/05/2022 a 24/06/2022
Quem pode se inscrever: Startups em estágio operacional, desde que
apresentem um protótipo funcional (MVP) na etapa de seleção final (WarmUp BRDE
Labs RS). As startups precisam ter CNPJ já constituído no Estado do Rio Grande do
Sul.
Seleção: O material enviado pela startup será avaliado, conforme critérios
internos, definidos pela Comissão Avaliadora do BRDELabs RS. Do total de startups
inscritas, serão pré-selecionadas até 40 (quarenta), que deverão fazer novo pitch, de
até 4 minutos, em formato a definir, em 07 de julho de 2022, conforme cronograma.
A seleção priorizará startups que ofereçam soluções inovadoras para os
seguintes macros setores: Agronegócio, Saúde, Indústria e Comércio e Serviços. Tendo
como Verticais prioritárias: - Agrobusiness – Saúde – Indústria 4.0 - IoT – Tecnologia da
Informação – Logística – Fintechs e – Meio Ambiente.
Serão selecionadas, no mínimo 10 e no máximo 14 startups para participar do
programa de aceleração.

Cronograma previsto:
Lançamento do Programa

04/05/2022

Inscrições

05/05/2022 a 24/06/2022

Avaliação dos formulários e pitch

27/06/2022 a 28/06/2022

Divulgação das startups selecionadas Warmup

29/06/2022

Warmup – pitch ao vivo, em formato a definir

07/07/2022

Lista das empresas selecionadas

08/07/2022

Contratação

09/07 a 22/07/2022

Aceleração e imersões
Demoday

19/07/2022 a 03/11/2022
De 08/11/2022 a 10/11/2022

LEIA-SE:

4. DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO.

As inscrições deverão ser feitas pelo site https://conteudo.feevale.br/brde-labs,
por meio de preenchimento do formulário de inscrição, contendo informações sobre o
estágio da sua startup. Além do formulário, as startups deverão cadastrar um vídeo
com o pitch de, no máximo, 5 minutos.

Período de inscrições: 05/05/2022 a 24/06/2022
Quem pode se inscrever: Startups em estágio operacional, desde que
apresentem um protótipo funcional (MVP) na etapa de seleção final (WarmUp BRDE
Labs RS). As startups precisam ter CNPJ já constituído no Estado do Rio Grande do
Sul.
Seleção: O material enviado pela startup será avaliado, conforme critérios
internos, definidos pela Comissão Avaliadora do BRDELabs RS. Do total de startups
inscritas, serão pré-selecionadas até 40 (quarenta), que deverão fazer novo pitch, de
até 4 minutos, em formato online, em 05 de julho de 2022, conforme cronograma.
A seleção priorizará startups que ofereçam soluções inovadoras para os
seguintes macros setores: Agronegócio, Saúde, Indústria e Comércio e Serviços. Tendo
como Verticais prioritárias: - Agrobusiness – Saúde – Indústria 4.0 - IoT – Tecnologia da
Informação – Logística – Fintechs e – Meio Ambiente.
Serão selecionadas, no mínimo 10 e no máximo 14 startups para participar do
programa de aceleração.

Cronograma previsto:

Lançamento do Programa
Inscrições
Avaliação dos formulários e pitch
Divulgação das startups selecionadas
Warmup
Warmup – pitch ao vivo, online
Lista das empresas selecionadas
Contratação
Aceleração e imersões
Demoday

Porto Alegre, 27 de junho de 2022.

04/05/2022
05/05/2022 a 24/06/2022
27/06/2022 a 30/06/2022
01/07/2022
05/07/2022
08/07/2022
09/07 a 22/07/2022
19/07/2022 a 11/11/2022
17/11/2022

