
 
EDITAL 02/2018 - Processo de Seleção de Propostas para o PIBEP  
                             (Programa Institucional de Bolsas de Empreendedorismo 
                              e Pesquisa) 

         #PIBEP5 
 
O quê PIBEP?  
Este é um programa de fomento ao espírito empreendedor de estudantes de 
graduação, pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e alumni 
(ex-estudantes) da PUCPR por meio da educação empreendedora e da 
germinação de projetos empreendedores.  
 
Objetivo:  
Desenvolver a liderança e o espírito empreendedor, por meio de metodologias 
ativas e de um espírito “hands-on”.  
 
O PIBEP deverá criar um ambiente universitário voltado à criatividade, 
pesquisa, inovação, autonomia, senso crítico, dedicação e cooperação, 
contribuindo para os princípios institucionais de Inovação e 
Empreendedorismo. 
 
Ao final do ciclo do PIBEP, algumas das iniciativas poderão apresentar alto 
grau de inovação e potencial de escalabilidade, revelando o perfil 
empreendedor da equipe. Neste caso, os participantes poderão ensejar a 
continuidade e o amadurecimento do projeto com a finalidade de transformá-lo 
em um negócio de alto impacto. Os projetos que apresentarem estas 
características serão apresentados ao ecossistema empreendedor. 
 
Como?  
A coordenação de iniciação científica, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação, será a coordenadora e financiadora do programa. 
Neste ciclo, as oficinas e mentorias contarão com a participação da Escola de 
Negócios, Escola de Arquitetura e Design, Escola de Comunicação e Artes, 
Escola Politécnica e de empreendedores e investidores do mercado. 
 
Desenvolvimento:  

• Ciclo semestral, que inclui oficinas, mentorias, networking, pitch e Demo 
Day. 

• Bolsa de micro investimento da PUCPR (micro seed) concedida para 
cada equipe no valor de até R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).  

• Prestação de contas mensal.  
• A equipe pode ser desligada caso não cumpra as metas estabelecidas 

com os mentores e regras do programa.  
• Membro individual da equipe pode ser desligado caso não faça as 

devidas entregas acordadas com os mentores.  
• Todas as equipes que concluírem o ciclo PIBEP participarão de um ciclo 

de aceleração na Hotmilk da Agencia PUC de Inovação.  
• As melhores equipes avaliadas no Demo Day poderão ter integrantes 

convidados para uma imersão de mentorias e pitch no ecossistema de 
São Paulo – SP. – Paulo. 



 
 
Para quem?  

• Para estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação, 
de pós-graduação lato sensu (especialização) e de stricto sensu 
(mestrado e doutorado) da PUCPR.  

• Todos os alumni PUCPR devidamente cadastrados e portadores da 
carteirinha Alumni. 

• Os inscritos não poderão estar participando, concomitantemente, de 
outro Programa (PIBIC, PIBITI, PIBID, BEPID ou monitoria), mesmo na 
qualidade de voluntário.  

 
Cronograma:  

• 15/02/2018 Abertura das inscrições.  
• 07/04/2018 Mercado de ideias (1° atividade com presença obrigatória).  
• 08/04/2018 Submissão das propostas.  
• Até 10/04/2018 Resultado  
• 11/04/2018 Start  
• 20/06/2018 Demo Day   

 
IMPORTANTE: Encontros todas as terças e quartas no período da tarde 
(15:00 – 18:00) com presença obrigatória. É indispensável que os 
estudantes tenham disponibilidade nesses dias e horários. 

 
Passo a passo:  
 
1° Step: Inscrição (até 06/04/2018 às 23:59)  
A inscrição inicial para o PIBEP Deverá ser feita obrigatoriamente no link 
https://pucpr.br/estudante/graduacao/iniciacao-cientifica/pibep/inscreva-se/ 
 
IMPORTANTE: Inscrição individual  
 
2°Step: Mercado de Ideias (07/04/2018 das 09h:00 até12h:00).  
Local: Saguão da Escola de Negócios.  

OBS: O Mercado de Ideias é uma dinâmica inspirada no Design 
Thinking. Nessa dinâmica, estudantes e grupos pré-formados deverão 
participar para refinar seus projetos. Além disso, o Mercado de Ideias 
será uma plataforma para que novos grupos sejam formados.  

 
IMPORTANTE: Atividade com presença obrigatória.  
 
3° Step: (Submissão da proposta até 08/04/2018 às 23h:59).  
Trata-se da apresentação da equipe e projeto, todos os arquivos e link 
descritos nos itens 01. 02 e 03 a seguir devem ser enviados para o e-mail 
pibep@pucpr.br:  
  

https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/iniciacao-cientifica/pibep/inscreva-se/


01 - Link de vídeo de no máximo 01 (um) minuto obrigatoriamente pelo 
Youtube: 

Ø Apresentação dos grupos e do projeto que deverá: 
• Explicar o projeto de negócio (business.) 
• Expor a formação do grupo que deve ser composto por 03 a 05 

membro, constituído da seguinte forma: 
§ Ter no mínimo 02 (dois) estudantes de graduação de 02 

(dois) cursos diferentes, preferencialmente de duas 
Escolas.  

§ Se houver estudantes de pós-graduação lato sensu 
(especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado) da 
PUCPR, estes devem ser no máximo 50% da equipe.  

§  Se houver alumni PUCPR, estes devem ser no máximo 
50% da equipe. 

• OBS: Não é obrigatória a presença de estudantes de pós-
graduação nas equipes ou alumni. 
 

IMPORTANTE: O Vídeo deve ser postado como “Público” conforme print que 
segue: 

 
 

 
02- Apresentação escrita do projeto: 

Ø Envio de arquivo em pdf do projeto respondendo às perguntas referente 
ao business (negócio) pretendido respondendo as seguintes questões: 

• O que é (descrição geral do business)?  
• Por quê (qual a razão de existência ou necessidade de criar este 

business)?  
• Para quem (quem é ou serão os clientes)?  
• Como (o que é preciso fazer e ter para a implementação do 

business)?  
 
IMPORTANTE: Estas perguntas devem ser respondidas em 01 página A4, com 
fonte Arial tamanho 12 e espaço simples.  
 
  



03 – Print de tela do Facebook com a postagem do link do vídeo do 
youtube: 

Ø Inserir as seguintes Hashtag (#): #PIBEP5, #PUCPR e 
#EMPREENDEDORISMO. 

Ø Publicação deverá ter configuração público, conforme print a seguir  

 
 
IMPORTANTE: O deadline da submissão é 08/04/2018 às 23h:59. 
 
 
Maiores informações no site www.pucpr.br/IniciacaoCientifica ou pelo e-mail: 
pibep@pucpr.br   
 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
 
 
Curitiba, 12 de março de 2018.  
 
 
Profa. Paula Cristina Trevilatto  
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
 
 
Profa. Cleybe H. Vieira  
Coordenadora da Iniciação Cientifica  
 
 
Prof. Paulo Cesar Porto Martins  
Coordenador do PIBEP 
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