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EDITAL 02/2017 – REDFOOT - PUCPR CAMPUS TOLEDO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA A ACELERADORA REDFOOT 

ACELERADORA REDFOOT - NÚCLEO DE EXCELÊNCIA 
EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (NEEI) DA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – 
PUCPR CAMPUS TOLEDO / MANTIDA PELA 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA (APC). 

 

1) APRESENTAÇÃO  

A Aceleradora REDFOOT torna pública a abertura das inscrições para os interessados em 
participar dos programas de pré-aceleração e aceleração, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. A Aceleradora REDFOOT tem como objetivo o estímulo à 
criação e ao desenvolvimento de empresas que ofereçam produtos, processos ou serviços 
tecnologicamente inovadores, visando a promoção do bem-estar social, a preservação da 
qualidade de vida e desenvolvimento econômico.  
 
2) PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS NO EDITAL  

• NEEI – Núcleo de Excelência em Empreendedorismo e Inovação – Equipe de 

professores da PUCPR – Campus Toledo, responsável pela promoção e 

desenvolvimento da cultura do empreendedorismo; coordenação de projetos de 

prestação de serviços que envolvam pesquisa e inovação e pela gestão da 

Aceleradora REDFOOT. A equipe do NEEI é composta de professores nomeados 

pela direção do Campus Toledo.    

• Equipe REDFOOT - composta de professores da PUCPR Campus Toledo 

integrantes do NEEI, é a responsável por todos os processos e programas da 

Aceleradora, inclusive pelas etapas de seleção e avaliação mencionadas neste 

Edital. 

• Startup: Empreendimento de base tecnológica com forte apelo de crescimento e 

desenvolvimento. É algo que pode-se tornar escalável por meio do engajamento 

(fidelização) e crescimento de seus usuários.  
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• Aceleradora:  Espaço para auxiliar empreendedores na etapa inicial do negócio, 

ou seja, na estruturação. Têm como foco empreendimentos inovadores e com alto 

potencial de crescimento, especialmente no setor de tecnologia. Nela o 

empreendedor terá acesso a formação hands on e todo acesso devido ao 

Ecossistema: Investidores, eventos, capacitações, mentoria, etc.  

• Pré-Aceleração: Programa de consolidação e validação da ideia junto ao mercado 

por meio de um MVP (Minimum Viable Product). Entende-se como MVP:  O 

produto/serviço em seu estado mínimo para ser entregue ao mercado. 

• Aceleração: Neste programa os negócios, já constituídos juridicamente (com 

CNPJ), receberão consultoria/assessoria, coaching e capacitações voltadas ao 

EMPREENDEDOR, MERCADO, FINANCEIRO, TECNOLÓGICO e GESTÃO; mentorias 

individuais e monitoramento do negócio pela equipe REDFOOT (com indicadores 

de desempenho e metas). Terão sucesso os negócios que atenderem aos critérios 

de performance e as metas definidas pela REDFOOT, podendo ser graduados e 

instalados no mercado. 

3)  OBJETIVO DESTE EDITAL  

Selecionar propostas de empreendimentos  que receberão apoio da REDFOOT, com 

potencial de se tornarem startups/negócios de base tecnológica e inovadora. 

As propostas de empreendimentos deverão descrever um negócio com aptidão para 

desenvolver produtos, serviços ou processos inovadores nos eixos de interesse da 

REDFOOT (conforme item 6 deste edital). 

 

4) PÚBLICO ALVO 

4.1 Poderão participar do edital os proponentes com projetos que se enquadrem nas 
características relacionadas abaixo: 


a) Universitário, pesquisador ou profissional que tenha uma ideia, projeto ou 
produto/serviço inovador; 
b) Lideranças estabelecidas e potenciais dos diferentes ecossistemas de inovação; 
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c) Empresa ou grupo empresarial que deseja criar uma nova empresa ou filial, ou mesmo 
transferir-se para a aceleradora, seja para pesquisa e/ou desenvolvimento de um 
processo, produto ou serviço inovador exclusivamente na forma de Spin- Off 1. 
 
4.2 Não poderão participar do edital: 
a) Pessoa Física - Aqueles que forem inadimplentes e/ou inidôneos* perante a PUCPR e a 
sua mantenedora APC – Associação paranaense de Cultura; 
b) Pessoa Jurídica, exceto Spin-Off; 

c) Propostas de empreendimentos com apenas 1 (um) integrante. 

*Consideram-se inidôneas aquelas pessoas físicas e jurídicas que tenham sofrido 
condenação definitiva por praticarem fraude no recolhimento de quaisquer tributos ou 
contribuições sociais, e inadimplentes aqueles que tenham cometido infrações 
contratuais ou administrativas, causando prejuízo à PUCPR ou à sua mantenedora APC. 
 

4.3 Dentro do público alvo é desejável que a equipe tenha uma formação equilibrada 

seguindo o preenchimento dos três principais perfis:  

Perfil Características 

 
Developer  

  

Responsável pelo domínio ou frente de domínio tecnológico. TÉCNICO 

Designer  
Responsável pela tradução e compreensão do perfil de clientes e 

necessidades atendidas pelo produto/serviço. COMERCIAL 

 
Business  

  

Responsável pelo desenvolvimento do modelo de negócios e aplicação 

e desdobramento de recursos. GESTÃO  

 

                                                 
1
 Spin-Off = uma nova unidade de negócio independente gerada a partir de uma empresa já 

consolidada. 



               

  

 

Página 4 de 30 

5) VAGAS DISPONÍVEIS  

5.1 O total de vagas para cada etapa do edital, está descrito abaixo, considerando que as 

vagas disponíveis através deste edital são exclusivamente para a etapa de  PRÉ-

ACELERAÇÃO na unidade da PUCPR – Campus Toledo, localizada na Av. Da União, 500 – 

Jardim Coopagro – Toledo-Pr, na estrutura da Aceleradora REDFOOT: 

ETAPAS VAGAS 
ETAPA 01: Avaliação das propostas 
inscritas  

8 propostas + 02 cadastros de reserva 

ETAPA 02: Pré-Aceleração 8 projetos 
ETAPA 03: Aceleração 8 projetos 

(Podendo ser residentes ou não 
residentes – vide item 10.1.4) * 

 

*Todas as propostas aprovadas na Etapa 2 poderão ingressar na etapa de aceleração, 
desde que haja capacidade para atendimento/assessoria e vagas nos espaços da Red 
Foot. Serão consideradas aprovadas as propostas que atingirem pontuação igual ou maior 
a 70% (setenta por cento) de acordo com os critérios descritos no item 11.3 deste Edital. 
 

5.2 A qualquer momento a REDFOOT reserva-se o direito de ampliar o número de vagas 
para cada etapa de acordo com a disponibilidade e capacidade de atendimento bem 
como reduzir, por razão de sua conveniência.  
5.3 Poderá haver a redução do número de vagas somente das etapas que não estiverem 
em plena execução. 
5.4 As Propostas de Empreendimento classificadas para cadastro de reserva não têm 
garantia à vaga e poderão ser chamadas de acordo com as seguintes situações: 
a) Desistência ou não cumprimento de normas deste Edital por parte dos integrantes de 
Proposta de Empreendimento selecionada; 
b) Ampliação do número de vagas de acordo com o item 5.2. 

IMPORTANTE: A participação das equipes no programa de pré-aceleração e aceleração, 

em qualquer de suas fases, não gera para a Aceleradora REDFOOT qualquer 

responsabilidade quanto ao êxito do empreendimento ou de obtenção de investimento 

de terceiros. E ainda: a entrada na pré-aceleração não garante continuidade no processo 

de aceleração.  
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6) EIXOS DE ACELERAÇÃO APOIADOS PELA ACELERADORA REDFOOT  

 

Seguem os eixos apoiados pela Aceleradora REDFOOT : 

• Health Care: Produtos ou serviços de base tecnológica voltados à Biotecnologia, Saúde 
Humana e Animal. 
 
• Smart Spaces: Produtos ou serviços de base tecnológica, voltados à Smart Cities, Smart 

Offices, Mobilidade, Construção e Big Data. 
 
• Indústria Criativa: Produtos ou serviços de base tecnológica, voltados à Tecnologia de 
Mídias (Editorial e Audiovisual), Consumo e Cultura (Moda, Gastronomia, Patrimônio 
Histórico, Música) e games. 
 
• Segurança Pública e Defesa Cidadã: Produtos ou serviços de base tecnológica que 
auxiliem na segurança pública e também na proteção dos cidadãos. 
 
• Energia e Recursos Hídricos: Produtos ou serviços de base tecnológica que explorem a 
utilização de resíduos ou de recursos renováveis para a geração de energia, bem como a 
melhor utilização e reaproveitamento de recursos hídricos; 
 
• Wellness: Produtos ou serviços de base tecnológica, relacionados a proporcionar ou 
melhorar o bem-estar físico e mental das pessoas; 
   
•Educacionais: Produtos ou serviços de base tecnológica, direcionados às 
práticas/metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem de crianças, jovens e 
adultos;  
 
• Agropecuária e Agroindústria: Produtos ou serviços de base tecnológica, direcionados 
aos processos do agronegócio, desde a produção até a industrialização;  
 
• Logística e Distribuição: Produtos ou serviços de base tecnológica relacionados aos 
processos/canais de logística e distribuição de bens de consumo;  
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• Fintech - Gestão Financeira e de Riscos: Produtos e serviços de base tecnológica para 
suporte a gestão financeira; avaliação de mercados; construção de cenários econômico e 
financeiros de Startups ou de negócios tradicionais;  
 
 
7) CRONOGRAMA  

ETAPA DATA 

Publicação do Edital 29/11/17 

Período de Inscrições Abertas 

Pré-Aceleração – Fase 01  
(3°ciclo Programa Pé na Estrada) 

24/03/18 

 

8) ETAPAS DO EDITAL  

8.1 O processo descrito no cronograma será dividido em 3 (três) etapas e avaliado de 

acordo com o item 10. 

a) Etapa 1: Avaliação dos Projetos inscritos – Avaliação interna pela equipe gestora da 
REDFOOT das propostas de empreendimentos submetidas pelos interessados por meio 
de formulário eletrônico, disponibilizado pelo link:  https://www.pucpr.br/campus-
toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-
02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx  
 
b) Etapa 2: Pré-Aceleração – Fase 01 - Aplicação de testes e qualificação/capacitações 
aos candidatos e propostas de empreendimentos: 
 
Pesquisa de perfil comportamental: 
-Perfil dos empreendedores; 
 
Qualificação/Capacitação: 
-Modelagem e Prototipagem do Negócio; 
-Gestão do Negócio: Negociação e vendas, Finanças organizacionais e Estruturação da 
Sociedade; 

https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx
https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx
https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx


               

  

 

Página 7 de 30 

-Operação da Empresa: Aspectos contábeis, Aspectos jurídicos e Registro de marcas e 
patentes. 
 

c) Etapa 2: Pré-Aceleração - Fase 2 – Aplicação de ferramentas de planejamento e 
preparação para aceleração nos temas: 
 
-Análise da Viabilidade Técnica e Operacional, Mercadológica, Econômico-financeira; 
 
-Preparação para apresentação do negócio aos investidores e ao mercado; 
 
-Consultorias opcionais*: Identidade Visual, contabilidade, jurídico, registro de 
marcas e patentes, coaching, etc; 
 
*Serão consultorias efetuadas sob demanda dos projetos apresentados. Por esse 
motivo sua execução dependerá de quantidade suficiente de projetos que viabilize a 
implementação. 
 

As atividades propostas nessa etapa serão presenciais e a programação será divulgada 
apenas aos que tiverem seus projetos selecionados da Etapa 2 - Pré-Aceleração – Fase 
1. 
 
 
d) Etapa 3: Aceleração – Aplicação da Metodologia de Aceleração para o 
desenvolvimento e acompanhamento empresarial e preparação para graduação. 
As atividades serão divulgadas ao final da Etapa 2 - Pré-Aceleração - Fase 2. A 
REDFOOT se reserva no direito de alterar as etapas e seu conteúdo quando julgar 
necessário primando por melhores resultados. 

 

 

9) INSCRIÇÕES  

9.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 
 
9.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto 
neste Edital e se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos. 
 
9.3 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, 
disponibilizado no link https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-
content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-
02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx , durante o período citado no Cronograma deste 

https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx
https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx
https://www.pucpr.br/campus-toledo/wp-content/uploads/sites/35/2017/11/Formulario-de-Inscricao_Edital-02_2017_Aceleradora-REDFOOT.docx
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Edital. Faz parte da inscrição a preparação de um vídeo com apresentação da 
ideia/proposta a ser pré-acelerada, relatada pelo empreendedor, com duração máxima 
de três (03) minutos. O formulário de inscrição (com documentos anexos) e o vídeo 
devem ser enviados por e-mail (redfoot@pucpr.br), constando no título do e-mail o 
número e nome do edital, e no corpo do e-mail o nome  do projeto/empreendimento 
inscrito;  
 
9.4 Cada proposta de empreendimento inscrita terá o limite mínimo de 2 (dois) 
participantes. Portanto, para a Etapa 2 – Pré-Aceleração - Fase 1, os projetos deverão 
indicar no máximo 4 (quatro) participantes. 
 
9.5 A proposta de empreendimento inscrita deverá possuir membros na equipe que 
tenham as seguintes habilidades: gestão, comercial e técnico (conforme informado no 
quadro do item 4.3). A pesquisa de perfil comportamental será realizada ao início da 
Etapa 02 – Pré-Aceleração, para os candidatos selecionados. 
 
9.6 A inscrição do proponente no edital implica no conhecimento e cumprimento das 
seguintes obrigações e condições: 
 
a) Respeita a legislação que lhe é aplicável quanto à contratação de menores de idade, 
nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;  
 
b) Não lhes afeta nenhuma das condições impeditivas para a contratação com a 
REDFOOT,  PUCPR e sua mantenedora (APC), conforme relacionadas no item 4.2 desse 
edital; 
 
c) Aceita as normas e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, das quais não 
poderá alegar desconhecimento; 
 
d) Respeitar, quando aplicável, o contido na Lei 10.973/2004, a qual dispõe sobre 
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá 
outras providências. 
 

 

 

10) PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO  

10.1  O procedimento de seleção para todas as etapas será realizado na forma e sequência 
que se segue: 

mailto:redfoot@pucpr.br
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A seleção para participação da PRÉ-ACELERAÇÃO – FASE 1 ocorrerá da seguinte forma: 
 
a) Avaliação das Propostas de Empreendimentos – Análise e avaliação das propostas por 
membros da equipe REDFOOT, de acordo com os critérios estabelecidas no Item 11.1 
deste Edital; 
 
b) Habilitação das propostas – As propostas aprovadas, conforme alínea “a” do Item 10.1, 
deverão encaminhar os documentos relacionados no Item 10.1.1, para verificação de sua 
conformidade com os requisitos e especificações do Edital. A não apresentação da 
documentação ou do código localizador da postagem nos correios no prazo estipulado, 
acarretará na eliminação do processo por desistência; 
 
c) Taxa de participação - Será cobrada uma taxa de R$ 300,00 (trezentos reais) por 
Proposta de Empreendimento selecionada para participar da Fase 1 da Pré-Aceleração. O 
valor deverá ser pago por meio de boleto bancário. O boleto será emitido em nome de 
pessoa física (um integrante indicado pela equipe). Os dados para emissão da cobrança 
serão solicitados pela equipe REDFOOT e deverão ser informados por e-mail no mesmo 
dia. Vale ressaltar que a inscrição online das propostas de empreendimento é gratuita, 
sendo que a cobrança ocorrerá somente às propostas selecionadas. 
 
d) Assinatura de contrato de Pré-Aceleração - Na etapa de pré-aceleração será firmado 
contrato entre Pessoa Física e a REDFOOT, cuja minuta encontra-se no Anexo I deste 
edital, de acordo com o disposto no quadro do item 13 deste edital; 
 
e) Nesta etapa as equipes das propostas selecionadas poderão usufruir gratuitamente de 
ambiente coworking (compartilhado) na estrutura da REDFOOT; 
 
10.1.1 Relação de documentos para habilitação dos proponentes (Pessoa física): 
 

a) Cópias dos documentos pessoais (RG e CPF); 
b) Cópia do comprovante de residência; 
c) Comprovante de pagamento da taxa de participação. 
d)No caso de pessoas estrangeiras deverão ser apresentados documentos    

equivalentes aos previstos neste item, além de documento de comprovação de 
regularidade no país perante a autoridade competente. 
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10.1.2 Ajustes na documentação – Caso a REDFOOT verifique a ausência de algum 
documento ou inconsistência nos apresentados, se reserva no direito de conceder ou não 
o prazo de 10 (dez) dias corridos para que os proponentes apresentarem os documentos 
faltantes.  
 
10.1.3 Para entrega da documentação, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 
-Os documentos poderão ser encaminhados via e-mail (redfoot@pucpr.br) constando no 
título do e-mail o número e nome do edital, ou entregues pessoalmente no administrativo 
da Aceleradora REDFOOT, anexa à PUCPR-Campus Toledo. 
 

 

A seleção para participação da PRÉ-ACELERAÇÃO - FASE 2 ocorrerá da seguinte forma: 
 
a) Banca de Avaliação – Ao final da Etapa 2 -  Pré-Aceleração - Fase 1, será constituída 
uma equipe de profissionais que avaliarão as propostas de acordo com os critérios 
descritos no Item 11.2, alínea “c” deste edital. 
 
b) Avaliações do Perfil Empreendedor – O perfil empreendedor dos candidatos será 
avaliado e fornecido pela equipe REDFOOT, de acordo com o Item 11.2, alínea “a” deste 
edital. 
 
c) Avaliações paralelas – No decorrer da etapa, o envolvimento dos candidatos com o 
processo será avaliado pela equipe REDFOOT, de acordo com o item 11.2, alínea “b” deste 
edital. 
 
d) Nesta etapa as equipes das propostas selecionadas poderão usufruir gratuitamente de 
ambiente coworking (compartilhado) na estrutura da REDFOOT; 
 
 

A seleção para participação da ACELERAÇÃO ocorrerá da seguinte forma: 
 

a) Rodada de Negócio – Ao final da Etapa 2 - Pré-Aceleração – Fase 2 serão realizadas 
rodadas de negócio com dois perfis de avaliadores (investidor e comercial). O Projeto será 
pontuado, de acordo com o disposto no Item 11.3. 
 
b) Avaliações paralelas - No decorrer da etapa, os critérios de disponibilidade de capital 
inicial e potencial para atração de investimentos serão avaliados pela equipe REDFOOT 
na forma deste edital. 
 

mailto:redfoot@pucpr.br
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10.1.4 Os empreendimentos selecionados deverão optar por uma das modalidades de 
aceleração, que poderá ocorrer em duas espécies: 
 
a) Modalidade Residente – Empresa acelerada instalada no espaço físico da Aceleradora 
REDFOOT, dentro da área da PUCPR – Campus Toledo, dispondo de toda infraestrutura 
física da aceleradora e serviços oferecidos. Será firmado contrato de locação com valor 
financeiro mensal referente à secção do espaço físico, energia elétrica, internet e serviços 
de apoio.    
 
b) Modalidade Não Residente – Empresa acelerada não instalada no espaço físico da 
aceleradora e nem dentro da área da PUCPR – Campus Toledo, estando, porém, no 
município de Toledo ou microrregião. Nessa modalidade o empreendimento não se 
encontra fisicamente instalado na aceleradora, mas conta com suporte, participa e 
aproveita, dos serviços e apoios oferecidos pela aceleradora. 
 

10.1.5 Após ser aprovado para a fase de aceleração, o empreendimento deverá constituir 
empresa (pessoa jurídica), visto que será celebrado um contrato entre a PUCPR – Campus 
Toledo e a empresa acelerada, sendo necessário a entrega da seguinte documentação: 
 
a) Cópias do Cartão CNPJ; 
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
c) Certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais; 
d) Antecedentes cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal; 
e) Certidão de Inteiro Teor; 
f) Contrato Social e as alterações; 
g) Alvará de Funcionamento; 
h) Inscrição Estadual (se for o caso) ou documentos oficiais equivalentes; 
 
Os documentos deverão ser entregues pessoalmente à administração da Aceleradora 
REDFOOT, localizada na área da PUCPR – Campus Toledo. 
 
10.1.6 Caso a REDFOOT verifique a ausência de algum documento ou inconsistência nos 
apresentados, se reserva no direito de conceder ou não o prazo de 10 (dez) dias corridos 
para que os proponentes apresentarem os documentos faltantes.  
10.2 A REDFOOT poderá, a qualquer momento, excluir o proponente se tiver ciência de 
fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento do edital, que revele 
inidoneidade, falta de capacidade técnica ou financeira e problemas de postura e ética 
com relação à PUCPR ou outras empresas da Aceleradora, seus fornecedores e parceiros. 
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10.3 Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 
 
10.4 Durante as etapas do processo, todas e quaisquer alterações no projeto inicialmente 
postado e selecionado deverão ser submetidas para avaliação e parecer da equipe da 
REDFOOT. 
 
11) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 A seleção das Propostas de Empreendimento submetidas por formulário online para 
a PRÉ-ACELERAÇÃO - FASE 1 terá como base os seguintes critérios aplicados ao projeto: 
 
a) Aderência aos temas de interesse da REDFOOT segundo descrito no item 6 deste Edital 
(10%); 
b) Potencial de interação com outras empresas da Aceleradora, outras áreas da PUCPR e 
parceiros da REDFOOT (5%); 
c) Grau de inovação do negócio (20%); 
d) Viabilidade técnica, econômica e de mercado do negócio (20%); 
e) Proposta de valor do negócio (10%); 
f) Escalabilidade do negócio (5%); 
g) Potencial técnico, de execução e gestão da equipe (5%); 
h) Potencial de geração de emprego (10%); 
i) Disponibilidade de capital inicial para aporte no negócio (10%); 
j) Potencial para atração de investimento (5%). 
 
11.2 A seleção das Propostas de Empreendimento para a PRÉ-ACELERAÇÃO - FASE 2 terá 
como base os seguintes critérios aplicados ao projeto: 
 
a) Perfil Empreendedor (20%) 
b) Participação e Assiduidade (35%) 
c) Banca de Avaliação (45%) – subdividido nos seguintes critérios: 
     - Consistência do Modelo de Negócio        
      - Escalabilidade do negócio  
      - Qualidade da apresentação  
      - Potencial para atração de investimento 
      - Estratégia de atuação no mercado  
 
 
11.3 A seleção das Propostas de Empreendimento para a fase de ACELERAÇÃO terá 
como base nos seguintes critérios aplicados ao projeto: 
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a) Participação e Assiduidade (30%) 
b) Evidência de relação comercial/captação de clientes (20%) 
c) Rodada de Negócio (50%) - subdividido nos seguintes critérios: 
    - Consistência do modelo de negócios  
    - Consistência Financeira  
    - Escalabilidade do negócio  
    - Qualidade da apresentação  
    - Disponibilidade de capital inicial  
    - Potencial para atração de investimento  
    - Consistência do Plano de Marketing  
    - Qualidade do Sumário Executivo  
 
11.4 Em caso de empate entre as Propostas de Empreendimento em qualquer das 
etapas do edital, os critérios de desempate e respectivos pesos serão: 
 
a) Maior potencial de geração de emprego (50%); 
b) Formação e experiência em administração de negócios na equipe (25%); 
c) Maior potencial de interação com outras empresas da Aceleradora, outras áreas da 
PUCPR e parceiros da REDFOOT (25%). 
 
 
12) INCENTIVO 
 
 
12.1 O montante arrecadado nas inscrições para participação, dos empreendimentos 
aprovados para a Etapa 2 – Pré-Aceleração – Fase 1, será revertido ao empreendimento 
que for classificado em primeiro lugar para a Etapa 3 – Aceleração. O incentivo será a 
título de premiação para motivar os empreendimentos à buscarem os melhores 
resultados durante o processo bem como de alavancagem do negócio que se destacar 
nas atividades. 
 
12.2 A avaliação será de acordo com os critérios estabelecidos no item 11.3 e será 
considerado apenas a classificação na última seleção, que será para a etapa de 
aceleração. 
 
12.3 O valor do prêmio será creditado em conta corrente de pessoa jurídica em nome da 
empresa vencedora do processo, representada pelo responsável legal da empresa, após 
a assinatura do contrato de aceleração. 
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12.4 O pagamento do prêmio estará condicionado à construção de material acadêmico 
(no formato de artigo científico) relacionado ao case do empreendimento ganhador, 
elaborado pelos empreendedores e devidamente orientado por professor da área, 
pertencente à PUCPR – Campus Toledo. O referido projeto deverá ser inscrito como PIBIC 
na PUCPR em 2018.    
 
12.5 Despesas e/ou taxas bancárias serão debitadas do montante. 
 
12.6 Caso o empreendimento classificado em primeiro lugar desista ou tenha qualquer 
impedimento para ingressar na etapa de aceleração, a REDFOOT concederá o incentivo 
para o segundo melhor colocado. 
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13) -  BENEFÍCIOS E CONTRAPARTIDAS DOS SELECIONADOS:  

Benefícios Contrapartidas 

 Qualificação/Capacitação, 
coaching, consultorias, 
assessorias e mentorias para o 
desenvolvimento do 
empreendedor e do negócio. 

 

 Acesso a possíveis    
investidores. 

 

• Acesso a instituições de crédito 
parceiras. 

 

• Acesso ás empresas de T.I. 
parceiras no Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico 
dentro da REDFOOT. 

 

• Acesso à estrutura da PUCPR 
para pesquisa, registro de 
marcas e patentes. 

 

• Networking com instituições de 
ensino parceiras da PUCPR em 
mais de 100 países, para 
pesquisa e inovação. 

 
• Utilização da infraestrutura da 

aceleradora (ambiente 
coworking na pré-aceleração e 
células de trabalho em equipe 
na aceleração), sala de 
reuniões e recepção. 

 
• Preparação hands on para o 

mercado.  

• Dedicação plena ao empreendimento (carga horária necessária à 

participação da programação em cada Etapa da Pré-Aceleração e da 

Aceleração).  

• Presença de pelo menos 1 participante da equipe/empresa nos 

eventos e capacitações. 

• Contrato de Pré-Aceleração e Aceleração = 10% de participação 
sobre o empreendimento, no formato de título de dívida conversível 
(opção de compra) ou, à critério da PUCPR, sob a forma de 
participação societária (firmado em Contrato). 
 

• Contrato de Locação com empresas residentes na etapa de 
Aceleração = pagamento mensal referente espaço físico, energia 
elétrica, internet e serviços de apoio na REDFOOT.  

 

• Observância das diretrizes do Código de Conduta do Grupo Marista, 

no que couber, do qual os participantes declaram conhecer seu teor 

(disponível em www.canaldiretomarista.com.br)  

 

  

http://www.canaldiretomarista.com.br/
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14) RESULTADOS:  

14.1 A divulgação das propostas de empreendimento selecionadas em cada uma das 
etapas será realizada por meio do site da PUCPR (www.pucpr.br), em nota específica, 
sendo que os integrantes das equipes selecionadas também serão comunicados pelo e-
mail de contato informado no formulário de inscrição. 
 
14.2 A REDFOOT não terá qualquer responsabilidade por eventuais falhas de 
comunicação ou erros decorrentes da comunicação por e-mail. 
 

15) CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

15.1 A REDFOOT não divulgará quaisquer informações sobre as propostas de 
empreendimentos e seus integrantes, ideias e concepções sem a prévia e formal 
autorização do representante legal, com exceção de sua denominação, área de atuação, 
dados de crescimento e de uso promocional institucional, científico e educacional, que 
não contrariem os ditames de proteção à propriedade intelectual e sigilo industrial. 
 
15.2 Todas as despesas com encargos e tributos de qualquer natureza e incidentes 
relacionados ao objeto do presente Edital são de inteira responsabilidade dos 
proponentes. 
 
15.3 Os empreendimentos e equipes proponentes arcarão com todos os custos 
relacionados à elaboração e submissão da sua proposta bem como custos de 
deslocamento para participação das etapas. A REDFOOT não será responsável por 
nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento e resultado do edital. 
 
15.4 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão 
ser sanadas por meio do telefone (45) 3277 8653 ou 3277 8655, de segunda à sexta-feira, 
no horário de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, ou pelo e-mail 
redfoot@pucpr.br. 
 
15.5 A REDFOOT reserva-se o direito de submeter os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital à apreciação da equipe REDFOOT. 
 
15.6 O candidato poderá, a qualquer momento, solicitar desvinculação da sua proposta 
de empreendimento do processo. 
 

mailto:redfoot@pucpr.br
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15.7 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, 
será competente o Foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná. 
 

Toledo, 28 de novembro de 2017  

 

Renato Tratch 

DIRETOR DA PUCPR CAMPUS TOLEDO 

 

Evandro Jackson Redivo Nava 

COORDENADOR DO NEEI – NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO DA PUCPR – CAMPUS TOLEDO 
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ANEXO I 

 

CONTRATO DE PRÉ-ACELERAÇÃO  
 
 
 

A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR, instituição de 
ensino superior, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.659.820/0012-04, estabelecida na 
Av. da União, n.º 500, Jardim Coopagro, CEP 85.902-532, na cidade de Toledo/PR, 
neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado, mantida da 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC, instituição sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.659.820/0001-51, estabelecida na Rua Imaculada 
Conceição, n.º 1155, Prado Velho, CEP 80.215-901, na cidade de Curitiba/PR, neste 
ato representada por seu Presidente, Délcio Afonso Balestrin, doravante denominada 
PUCPR/APC, e, de outro lado o(s) empreendedor(es)            ________________, 
nacionalidade,  estado civil, profissão,  data de nascimento, portador da cédula de 
identidade RG nº.______ /órgão de expedição, inscrito no CPF/MF sob o nº._______, 
domiciliado na cidade de ______, Estado do _____ e residente na Rua______ 
nº_____, Bairro ______, CEP_____; doravante denominado(s), simplesmente PRÉ-
ACELERADO(S),  
 

I. CONSIDERANDO que a REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, integra 
organizacionalmente a estrutura da Agência PUC de Ciência, Tecnologia & 
Inovação, tem como um de seus objetivos fomentar o espírito empreendedor 
e inovador através do incremento da produção e comercialização pioneira de 
novos produtos, processos e serviços de Base Tecnológica; 
 

II. CONSIDERANDO que a Agência PUC de Ciência, Tecnologia & Inovação valoriza 
e fortalece a cultura empreendedora de interação Universidade-Empresa, a 
partir da formação de uma nova geração de empresários; 
 

III. CONSIDERANDO que a REDFOOT - ACELERADORA DE EMPRESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo seleciona 
os projetos que serão apoiados a partir de um Edital de Seleção, amplamente 
divulgado e que as propostas são rigidamente avaliadas; 
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IV. CONSIDERANDO que o(s) PRÉ-ACELERADO(s) submeteu(ram) uma proposta 

de projeto ao Edital de Seleção da REDFOOT -– ACELERADORA DE 
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus 
Toledo e, que obteve, após passar pela avaliação, a indicação que o projeto 
estava apto para participar da PRÉ-ACELERAÇÃO; 

 
V. CONSIDERANDO que, existe o interesse mútuo na PRÉ-ACELERAÇÃO, uma 

vez que esta caracteriza como um processo que favorece a maturação do 
projeto de Pré-Aceleração e por consequência servirá de base para o 
Programa de Aceleração; 

 
Resolvem as PARTES, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o 
presente instrumento de participação no Programa de Pré-Aceleração da REDFOOT 
– ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA 
PUCPR – Campus Toledo, conforme as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES  
 

I. PROJETO PRÉ-ACELERADO: projeto envolvendo ideia com potencial de 
geração de produto, processo ou serviço com potencial inovador;  

II. REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E 
INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo: Espaço destinado a formação e 
disseminação da cultura de startups. 

III. STARTUP: Empreendimento de base tecnológica com forte apelo de 
crescimento e desenvolvimento. É algo que pode se tornar escalável por meio 
de evolução de fluxo de caixa, engajamento (fidelização) e crescimento de 
seus usuários.   

IV. GERENTE: Coordena as atividades da REDFOOT, acompanha o 
desenvolvimento dos projetos de Pré-Aceleração dentre outras atribuições. 

V. PRÉ-ACELERAÇÃO: Evento de consolidação e validação da ideia junto ao 
mercado por meio de um MVP (Minimum Viable Product) 

VI. ACELERAÇÃO: período de ativação e consolidação de mercado do projeto 
(para empreendimentos consolidados com CNPJ) na REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo. 

VII. MENTORIA: capacitação fornecida ao(s) PRÉ-ACELERADO(s), que visa 
orientar acerca de projetos de startups (empresas nascentes com potencial 
escalável) visando dentre os seguintes pontos: modelo de negócios, 
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estratégias de monetização, desenvolvimento de clientes, auxílio nos testes 
de hipóteses, definição do público alvo e validação do MVP (Mínimo Produto 
Viável). 

VIII. OFICINAS: eventos de capacitação e sensibilização de pré-acelerados e 
acelerados da REDFOOT relativos a temas relevantes para aceleração de 
seus negócios/startups.       

IX. PROTOTIPAGEM: processo de elaboração de produto de trabalho que se 
encontra em fase de testes e/ou planejamento 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente Termo é a regulamentação das relações entre a PUCPR/APC 
e o(s) PRÉ-ACELERADO(s) estabelecendo, entre outros, os deveres e obrigações 
das partes na fase de PRÉ-ACELERAÇÃO. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 
 
3.1. DO(S) PRÉ-ACELERADO(S) 
 
3.1.1. DIREITOS  
a) Receber Mentoria para o desenvolvimento de seu projeto, conforme carga 

horária prevista; 
b) Ter acesso a prototipagem do projeto e ao programa de capacitação relativa 

ao estágio de pré-aceleração;  
c) Ter acesso a possíveis investidores, de acordo com as oportunidades de 

mercado do momento e da atratividade do projeto; 
d) Fazer uso da infraestrutura da REDFOOT dedicada para o programa de pré-

aceleração, assim como ter acesso aos eventos por ela realizada. 
 
3.1.2. DEVERES 
a) Dedicar-se ao desenvolvimento do empreendimento, sendo que a participação 

deverá ser acordada com o Gerente da REDFOOT de acordo com a trilha de 
desenvolvimento customizada para seu negócio/startup, além da participação 
nas oficinas e atividades de mentoria disponibilizadas; 

b) Contando o(s) PRÉ-ACELERADO(s) com mais de um membro em sua equipe, 
é exigido a presença de todos os participantes nas oficinas;  

c) Contando o(s) PRÉ-ACELERADO(s) com mais de um membro em sua equipe, 
é exigido a presença de todos os participantes nas capacitações que ocorrerão 
nas xxxxxxxxxxxx das xxxxh às xxxxxh,  enquanto durar a PRÉ-
ACELERAÇÃO. Os dias e horários retro mencionados poderão ser alterados 
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a critério da REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo mediante prévia 
comunicação; 

d) Contribuir para execução da missão e dos objetivos da REDFOOT– 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo; 

e) Utilizar o espaço cedido única e exclusivamente para fins de desenvolvimento 
do projeto de PRÉ-ACELERAÇÃO, avaliado e aprovado pela REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo, sendo vedado o seu uso para qualquer outra 
finalidade; 

f) Zelar e manter pela guarda, limpeza e conservação do espaço e infraestrutura 
utilizado na PRÉ-ACELERAÇÃO, realizando por sua conta toda a manutenção 
preventiva e corretiva que se fizer necessária e responsabilizando-se pelos 
danos que causar. 

g) Abster-se de realizar quaisquer atividades de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico ou de produto utilizando materiais, equipamentos, insumos e/ou 
processos que produzam sons, odores, poluição ou emissão de gases, bem 
como outras características consideradas ilegais ou incompatíveis com as 
atividades do campus universitário ou, ainda consideradas inseguras, 
perigosas ou poluentes, que exponham a risco a vida, patrimônio e/ou meio 
ambiente; 

h) Não desenvolver nenhuma atividade poluente ou perigosa, que venha a 
causar prejuízos, sob pena de ter seu contrato rescindido; 

i) Desenvolver suas atividades respeitando as diretrizes da REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo, Normas Institucionais da PUCPR, no que for 
aplicável e demais disposições legais pertinentes; 

j) Divulgar o nome da REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, em 
apresentações do projeto, da empresa, dos produtos e serviços, de acordo 
com as diretrizes da REDFOOT para o uso de sua marca e logotipo, 
responsabilizando-se por seu uso indevido; utilizando-a sempre precedida da 
expressão “acelerada pela …”, em seu projeto;  

k) Abster-se de praticar quaisquer atos, ilícitos ou não, que possam comprometer 
a imagem institucional da PUCPR/APC, a idoneidade da REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo, ou que possam violar ou ameaçar direitos, sob 
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pena de rescisão deste Termo e de ressarcimento dos danos eventualmente 
decorrentes, além das sanções previstas em Lei; 

l) Responsabilizar-se por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias decorrentes dos contratos de trabalho que mantiver com seus 
empregados e prepostos (se houver), inclusive as relativas a acidentes de 
trabalho, assumindo a integral responsabilidade e suportando os ônus 
decorrentes de quaisquer danos causados por seus empregados (se houver) 
e prepostos a bens de propriedade da PUCPR/APC; 

m) Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das 
obrigações administrativas e comerciais que possam decorrer de suas 
atividades; 

n) Fornecer à Gerência da REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE 
BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, a relação 
nominal de todos os membros da equipe, autorizando desde já, a inserção das 
informações no banco de dados da REDFOOT, bem como manter o cadastro 
sempre atualizado, informando a inclusão a retirada de quaisquer membros. 

o) Fornecer em prazo hábil todas as informações solicitadas pela REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo quando solicitado; 

p) Cumprir e fazer cumprir, no que couber, as normas sobre direitos de 
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e informações 
confidenciais estabelecidas pela PUCPR/APC, respondendo pelas condições 
de segurança de suas informações tecnológicas, know how, e 
desenvolvimentos que ainda não estejam cobertas por solicitações de 
privilégio, eximindo a PUCPR/APC de qualquer responsabilidade por eventual 
acesso às informações ou ações dessa natureza; 

q) Participar das reuniões e eventos realizados pela REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 
DA PUCPR – Campus Toledo; 

r) O(s) PRÉ-ACELERADO(s) declara que reconhece a existência do Código de 
Conduta do Grupo Marista e se compromete a observar e cumprir suas 
diretrizes, no que lhe couber. Fica acordado que o(s) PRÉ-ACELERADO(s) 
não promoverá ações em desacordo com as diretrizes e recomendações do 
Código de Conduta do Grupo Marista quando estiver negociando ou atuando 
junto a qualquer uma de suas unidades, ou ainda, quando estiver realizando 
atividades em seus ambientes. O Código de Conduta do Grupo Marista está 
disponível em www.canaldiretomarista.com.br. 

 

http://www.canaldiretomarista.com.br/
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3.2. DA REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E 
INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo 
3.2.1. DIREITOS 

a) Havendo sucesso do NEGÓCIO/STARTUP, restará configurado em favor da 
PUCPR/APC crédito equivalente a 10% (dez por cento) do valor econômico 
do NEGÓCIO/STARTUP, avaliado com base no fluxo de caixa descontado, de 
acordo com o método CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL), passível 
de conversão, à critério exclusivo da PUCPR/APC, em participação no capital 
social da sociedade, que equivalerá, neste caso, à 10% (dez por cento) do 
capital social total da(s) sociedade(s) a ser constituída(s), sendo que em caso 
de emissão de ações, tal participação será sempre via ações com direito a 
voto. 

b) Restará configurado o sucesso do NEGÓCIO/STARTUP pela (i) 
implementação do empreendimento com recursos próprios dos PRÉ-
ACELERADO(S), (ii) via financiamento bancário ou de terceiros (mútuo, 
debêntures, entre outros), (iii) pelo recebimento  de aportes via relação 
societária (quotista ou acionista), ou, ainda, (iv) qualquer outra modalidade de 
aporte passível de avaliação econômica.  

c) Em sendo constituído crédito em favor da PUCPR/APC, referido montante 
será pago em parcela única, no prazo de 60 (sessenta) dias da configuração 
prevista no item “b” supra; 

d) A ocorrência de qualquer das hipóteses acima descritas (item “b”), deverá ser 
notificada à PUCPR/APC no prazo de 05 (cinco) dias de sua ocorrência para 
que, a partir da cientificação formal, esta informe, em 30 (trinta) dias, se 
pretende a conversão em participação societária. Não sendo realizada a 
resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será instrumentalizado o crédito na forma 
prevista no item “c” supra; 

e) Na hipótese de conversão do crédito em participação societária a critério 
exclusivo da PUCPR/APC, como lhe faculta o item “a” supra, referida 
participação societária deverá ser instrumentalizada via alteração contratual 
ou emissão de ações no prazo de 15 (quinze) dias de seu exercício por parte 
da PUCPR/APC. 

f) A configuração do crédito descrito no item “a” supra decorre dos benefícios 
disponibilizados pela PUCPR/APC e pela REDFOOT – ACELERADORA DE 
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus 
Toledo, sendo tal condição elemento essencial da formação do presente 
contrato, razão pela qual sua incidência perdurará por prazo indeterminado, 
independente do momento em que seja verificado o sucesso do 
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NEGÓCIO/STARTUP, ou seja, mesmo depois de encerrada a vigência do 
ciclo, tendo sido o(s) PRÉ-ACELERADO(S) claramente informados a respeito 
do teor da presente cláusula, declarando ter(em) compreendido claramente 
sua aplicação; 

g) A PUCPR/APC e a REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, não têm 
responsabilidade quanto ao êxito do projeto do PRÉ-ACELERADO e obtenção 
de investimento de terceiros, sendo suas obrigações de meio, não de fim. 

 
3.2.2. DEVERES 
a) Promover a interação com as unidades de ensino e pesquisa da PUCPR, 

para acesso às informações científicas e serviços tecnológicos, quando 
necessário ao desenvolvimento do projeto;  

b) Orientar a apresentação de projetos a investidores;  
c) Orientar a elaboração e/ou atualização do plano de negócios;  
d) Orientações em gestão financeira, custos, marketing, planejamento, 

administração geral, produção e operações;  
e) Realizar Mentoria para o(s) PRÉ-ACELERADO(s) desenvolver o seu projeto;  
f) Fornecer acesso a prototipagem do projeto e preparação Hands On para o 

mundo corporativo;  
g) Fornecer acesso a possíveis investidores, de acordo com as oportunidades 

de mercado do momento e da atratividade do projeto;  
h) Acompanhar o desenvolvimento das atividades do(s) PRÉ-ACELERADO(s), 

bem como dos respectivos projetos em andamento;  
i) Zelar pelos interesses dos participantes da PRÉ-ACELERAÇÃO, conforme 

as diretrizes da REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, respeitando o 
Código de Conduta da PUCPR;  

j) Promover eventos, cursos e seminários que contribuam para o fortalecimento 
do(s) PRÉ-ACELERADO(S);  

k) Atuar como facilitadora para o(s) PRÉ-ACELERADO(s), visando o uso de 
Laboratórios, Auditórios e equipamentos da PUCPR/APC no 
desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação e/ou 
capacitação, quando necessário ao desenvolvimento do projeto;  

l) Promover intercâmbio com as Instituições de Ensino e Pesquisa para o 
desenvolvimento de projetos cooperativos, otimizando os recursos humanos, 
materiais e financeiros com vistas à transferência e absorção de tecnologias 
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para o(s) PRÉ-ACELERADO(s), quando necessário ao desenvolvimento do 
projeto; 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE  
 
4.1 As informações obtidas pelo(s) PRÉ-ACELERADOS(s) no ambiente da  
Aceleradora deverão ser tratadas como confidenciais, não sendo permitido o seu uso 
sem a devida autorização. A obrigação de confidencialidade se estende aos terceiros 
que tiverem acesso à Aceleradora em razão do uso do espaço físico e da estrutura 
da Aceleradora.  
4.2 Em relação as informações confidenciais que tenham chegado ao conhecimento 
de cada parte antes da data de término, denúncia ou rescisão do termo, a obrigação 
de sigilo aqui estabelecida estender-se-á por um prazo de cinco anos a contar da data 
de sua assinatura e de conhecimento. 
 
4.3 Fica estabelecido que sendo revelada informações confidenciais, uma Parte não 
concede a outro qualquer tipo de licença expressa, implícita ou de outra natureza, 
direitos de qualquer espécie sobre patentes, marcas e quaisquer sinais distintivos ou 
direito de autor, de propriedade industrial, que seja ou venha a ser titular. 
 
4.4 A quebra da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata 
busca dos remédios judiciais que a Parte inocente entender cabíveis.  Inclusive a 
recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela Parte inocente, inclusive as 
de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidades civil e criminal 
respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RESULTADOS E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
5.1 Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas privilegiáveis ou não 
obtidos em virtude da execução em parceria com a PUCPR/APC, bem como aquelas 
resultantes do presente contrato, serão objetos de contrato específico, para as 
condições de Propriedade Intelectual e também de Propriedade de Resultados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO USO DO NOME  
 
6.1 A PUCPR/APC a qualquer tempo poderá usar o nome comercial ou marca do(s) 
PRÉ-ACELERADO(s), para fins de divulgação relativa à atividade concernente à 
aceleração de empresas, apresentando inclusive dados relativos ao(s) PRÉ-
ACELERADO(s), mesmo após sua saída da PUCPR/APC.  
 
6.2 Os dados divulgados não poderão compreender informações sigilosas do(s) PRÉ-
ACELERADO(S), obtidas nos termos fixados neste instrumento, devendo ainda ser 
difundidas por meios idôneos, éticos, morais e legais.       
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO DA IMAGEM E VOZ 
 
7.1  O PRÉ-ACELERADO(S), livre de quaisquer ônus para com a PUCPR/APC, 
autoriza a PUCPR/APC a utilizar de sua imagem e voz, podendo a PUCPR/APC 
reproduzi-la ou divulga-la em todos os meios de comunicação, públicos ou privados, 
desde que tal divulgação esteja vinculada ao objeto do presente contrato. 
 
7.2  A edição, publicação, reprodução e divulgação do material elaborado a partir da 
imagem e/ou uso da voz  poderão ser realizadas por meio de jornais, revistas, livros, 
televisão, rádio, internet, vídeo ou por meio de qualquer outro recurso audiovisual, a 
critério da PUCPR/APC. 
 
7.3 A PUCPR/APC se compromete a não utilizar a imagem e/ou a voz do(s) PRÉ-
ACELERADO(S) de forma depreciativa ou desvinculada do objeto do presente 
contrato.  
 
7.4 O material eventualmente elaborado com a imagem e voz do(s) PRÉ-
ACELERADO(S), poderá ser utilizado pela PUCPR/APC  na oferta de cursos desta, 
ministrados na sede e/ou outros locais de suas instituições de ensino, bem como nas 
modalidades a distância (ambiente virtual), presencial, in company e outras mais que 
entender necessárias. 
 
7.5  Também poderá a PUCPR/APC, ofertar ao mercado o material elaborado a partir 
da imagem  e/ou  voz, em qualquer modalidade, suporte, formato ou acesso, como 
CD ROM, DVD-ROM, pen drive, pen card, pen key, áudio, audiovisual, eletrônico, 
analógico, virtual, digital, web, on-line, off-line, home vídeo, DAT (Digital Audio Tape), 
rádio, radiofuão,  televisão aberta, fechada e por assinatura, independentemente  do 
processo de transporte de sinal, suporte e/ou material que venha a ser utilizado 
etc.              
 
7.6 A autorização do uso de imagem e voz do(s) PRÉ-ACELERADO(S), é feita de 
forma gratuita, não remanescendo qualquer pagamento pela PUCPR/APC ao(s) 
PRÉ-ACELERADO(S)  seja pela quantidade  de imagens expostas ou pelo tempo de 
exposição da imagem e/ou utilização de sua voz.  
 
7.7  A autorização do direito de uso da imagem e/ou da voz  terá validade por prazo 
indeterminado, cuja utilização é aqui autorizada em todo o território nacional e 
internacional.  
 
7.8 O(s) PRÉ-ACELERADO(S) permite expressamente à PUCPR/APC  valer-se do 
material veiculado e/ou impresso, reaproveitando-o em qualquer momento, na íntegra 
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ou em partes, para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos, culturais e 
outros.              
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL  
 
8.1 O pessoal eventualmente utilizado pelo(s) PRÉ-ACELERADO(s) não terá 
qualquer vínculo com a PUCPR/APC e/ou com a REDFOOT, responsabilizando-se 
o(s) PRÉ-ACELERADO(s) por qualquer dano ou prejuízo que os mesmos causem a 
si, à PUCPR/APC, à REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, ou terceiros, bem 
como pelas obrigações sociais e trabalhistas.  
 
8.2 O ingresso e a permanência de pessoas, convidados ou a serviço do PRÉ-
ACELERADO, deverão obedecer às normas gerais de ingresso e permanência de 
pessoas na PUCPR/APC e REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO/RESILIÇÃO  
 
9.1 Este Termo poderá ser rescindido unilateralmente, mediante notificação da parte 
contrária com 5 (cinco) dias de antecedência, mantendo-se, todavia, as obrigações 
do PRÉ-ACELERADO em decorrência do item 3.2.1 do presente contrato.   
 
9.2 Este Termo será rescindido em havendo infração a quaisquer das cláusulas aqui 
contidas, em qualquer momento, via notificação, independentemente de 
antecedência na cientificação.     
 
CLAUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
10.1 A ACELERADORA é defeso prestar aval ou fiança, em obrigações financeiras 
de qualquer natureza que venham a ser assumidas pela PRÉ-ACELERADA 
10.2 A ACELERADORA não é responsável por casos fortuitos, força maior ou ações 
de terceiros que gerem problemas nas atividades desenvolvidas pela PRÉ-
ACELERADA. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
11.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas presentes neste contrato por 
parte da PRÉ-ACELERADA acarretará nas seguintes sanções que serão analisadas 
e aplicadas em decisão fundamentada pela ACELERADORA: 
 
11.1.1 Advertência por escrito. 
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11.1.2 Rescisão do presente contrato. 
 
11.2 As presentes penalidades acima descritas poderão ser aplicadas 
subsidiariamente ou cumulativamente, sem prejuízo de eventual ressarcimento por 
dano causado pelo descumprimento das cláusulas deste contrato. 
 
CLÁUSULA  DECIMA SEGUNDA– DAS ALTERAÇÕES  
 
12.1 Este Termo somente será modificado através de Termos Aditivos firmados pelas 
partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS  
 
13.1 O(s) PRÉ-ACELERADO(s) não poderá(ão) ceder ou transferir a terceiros, no 
todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste Termo sem expressa 
anuência da PUCPR/APC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA NOVAÇÃO E RENÚNCIA 
 
14.1 A tolerância ou o não exercício de uma parte para com a outra, relativamente ao 
descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas, não constituirá novação, 
renúncia ou remissão, nem prejudicará o eventual exercício do mesmo, que poderá 
ser exercido e/ou exigido a qualquer tempo.  
 
142 A renúncia, por qualquer das Partes, de algum dos direitos decorrente do 
presente Termo, somente será válida se formalizada por escrito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– VIGÊNCIA  
 
15.1 A vigência do presente termo será de um (01) mês, podendo ser renovado duas 
vezes por igual período, mediante termo aditivo celebrado em comum acordo das 
partes, contados a partir de _________, mantendo-se as obrigações decorrentes do 
previsto no item 3.2.1.f por prazo indeterminado, independente do momento em que 
se configure o sucesso do NEGÓCIO/STARTUP. 
 
CLÁUSULA  DECIMA SEXTA– DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
16.1 O presente Termo obriga as partes e seus sucessores, em todos os seus termos, 
cláusulas e condições. 
 
16.2 O presente contrato constitui uma relação meramente de meio, não assumindo 
a PUCPR/APC, bem como a REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE 
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BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, qualquer 
compromisso por resultado no empreendimento do(s) PRÉ-ACELERADO(s).  
 
16.3 Este instrumento não constitui, no seu todo ou em parte, qualquer vínculo 
empregatício entre os colaboradores da PUCPR/APC e o(s) PRÉ-ACELERADO(s) e 
vice-versa. 
 
16.4 Contando o projeto do(s) PRÉ-ACELERADO(s) com mais de um membro, todos 
responderão solidariamente pelo cumprimento dos termos deste contrato.                 
 
16.5 O presente instrumento, com fulcro no artigo 585, inciso II, do Código de 
Processo Civil pátrio, constitui título executivo extrajudicial por atender todos os 
requisitos legais.  
 
16.6 A invalidação ou anulação de qualquer dos itens e seus subitens do presente 
contrato, por qualquer motivo geral, não invalidarão ou anularão as demais que serão 
consideradas sempre vigentes, bem como, se algum dos itens e seus subitens ou 
determinada redação dada a este instrumento  for apontada  como inválida por 
autoridade judicial  competente, deverá  aquele item ou redação  ser lido  e 
compreendido  na forma  mais extensa possível  de maneira que seja preservada a 
intenção originalmente  pretendida  para aquela obrigação.  
 
16.7 No caso de litígios ou divergências oriundas do presente instrumento, no tocante 
à execução, as Partes envidarão seus esforços no sentido de dirimi-los inicialmente 
pela via amigável. 
 
16.8 A PUCPR/APC e a REDFOOT – ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA PUCPR – Campus Toledo, não poderão ser 
responsabilizadas pelos eventuais fracassos e insucessos do empreendimento PRÉ-
ACELERADO. 
 
 
 
CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – FORO  
 
17.1 As Partes elegem o Foro da Comarca de Toledo Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer divergências acerca da execução deste Termo, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que possa ser. 
 
17.2 E, por se acharem justas e contratadas, as Partes assinam, com anuência da 
Agência PUC, de Ciência, Tecnologia & Inovação e também da REDFOOT – 
ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DA 
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PUCPR – Campus Toledo perante as testemunhas abaixo, o presente instrumento, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais. 
 
 
Toledo/PR, ____de _____ de 2018. 
 
 
 
___________________________                                    ____________________________ 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE                                           PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
     DE CULTURA – APC               CATÓLICA DO PARANÁ –PUCPR 

 
 
 

_______________________________________ 
xxxxxxxx 

PRÉ-ACELERADO  
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
____________________________   _________________________ 
Nome:         Nome:   
CPF:        CPF: 
 
 

GESTOR 

_____________________ 

Nome: 

CPF: 

ORDENADOR 

_____________________ 

Nome: 

CPF: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


