
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

1. APRESENTAÇÃO 
O Programa Acelera Esalq/USP é uma iniciativa que integra as ações do Centro de 

Inovação para Agricultura China-Brasil, fruto da parceria entre a Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq/USP), a China Agricultural University (CAU) e a Hainan 

University, cuja proposta é selecionar ideias inovadoras para solução de problemas do 

agronegócio brasileiro por meio de capacitações que favoreçam a formação de recursos 

humanos e a condução de projetos inovadores e empreendedores. 

Os grupos deverão ser compostos por estudantes de graduação e/ou de pós-

graduação de Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, regularmente 

matriculados durante o período de realização no Programa, sendo obrigatória a presença de 

no mínimo 3, e no máximo, 5 integrantes. Somado a isso, é obrigatório que cada grupo 

selecione um mentor - que poderá ser um docente, pesquisador ou profissional do mercado 

a escolha do grupo - para o desenvolvimento de sua ideia. 

Esse mentor deverá oferecer orientação de modo que a ideia seja desenvolvida ao 

longo do Programa com robustas bases técnico-científicas. Dessa forma, o grupo pode 

escolhê-lo por conta própria ou também selecionar um dos professores da Esalq/USP da lista 

disponibilizada no site (www.centrodeinovacao.esalq.usp.br).  



 

Os grupos selecionados terão contato direto com os principais nomes do ecossistema 

de inovação do agro, além de professores da Esalq/USP. Além disso, os integrantes 

receberão certificado de conclusão emitido pela Universidade de São Paulo ao participarem 

das capacitações presenciais com no mínimo 85% de frequência e participação em avaliação 

com nota mínima de 7,0.  

 
2. ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa Acelera Esalq/USP acontecerá no formato de um Programa de 

Atualização da USP com 32 horas, gratuito, distribuído em 8 capacitações presenciais na 

cidade de Piracicaba-SP de 4 horas cada. Tais capacitações serão organizadas aos sábados 

das 8h às 12h, quando serão abordados e trabalhados temas específicos em forma de 

apresentação e prática que se complementam para apoiar a aceleração das ideias, conforme 

esta programação: 

Data 04/04/2020 
Horário 08h00min às 12h00min 
Local ESALQ/USP (Av. Pádua Dias, 11) 

Atividade 1 Abertura do Programa Acelera Esalq/USP e do Centro de Inovação 
Apresentação das equipes e dos projetos selecionados. 

Palestrantes Prof. Dr. Durval Dourado Neto (diretor da Esalq/USP) e Prof. Dr. Fábio 
Marin (Depto. de Engenharia de Biossistemas da Esalq/USP) 

Atividade 2 Visão Empreendedora 
Palestrante João Gonçalves (CEO Far More Land) 

 
Data 18/04/2020 

Horário 08h00min às 12h00min 
Local ESALQ/USP (Av. Pádua Dias, 11) 

Atividade Oficina CANVAS como modelo de negócios 
Palestrantes Profa. Dra. Catarina Barbosa Careta (Depto. de Economia, Administração 

e Sociologia da Esalq/USP) 
 

Data 25/04/2020   
Horário 08h00min às 12h00min 
Local AgTech Garage (R. Cezira Giovanoni Moretti, 655) 

Atividade Metodologia de Design Thinking e prototipagem com SCRUM 
Palestrantes Jose Augusto Tomé (CEO AgTech Garage) e Luis Henrique de Rossi 

(Raízen) 
 

Data 16/05/2020 
Horário 08h00min às 12h00min 
Local ESALQ/USP (Av. Pádua Dias, 11) 

Atividade 1 Empreender junto ao INPI com propriedade intelectual 
Palestrante Natália Passarin (Especialista em Propriedade Intelectual) 
Atividade 2 Valuation de Startups 

Palestrantes Prof. Dr. Alex Alves (Depto. de Economia, Administração e Sociologia da 
Esalq/USP) 

 



 

Data 30/05/2020 
Horário 08h00min às 12h00min 
Local ESALQ/USP (Av. Pádua Dias, 11) 

Atividade Aprenda a acelerar com a tecnologia aplicada ao seu negócio 
Palestrantes Luiz Henrique Pereira (Gestor de PD&I IDGeo); Alexandre Chequim (CEO 

DigiFarmz); e Dr. Marcelo Coutinho (Diretor BBQ) 
 

Data 06/06/2020 
Horário 08h00min às 12h00min 
Local ESALQ/USP (Av. Pádua Dias, 11) 

Atividade Meios e tipos de financiamento adequados para startups 
Palestrantes Francisco Jardim (CEO SP Ventures) + Em breve 

 
Data 27/06/2020 

Horário 08h00min às 12h00min 
Local Pulse Hub de Inovação da Raízen (R. Cezira Giovanoni Moretti, 955) 

Atividade Marketing em startup e pitch: como apresentar a startup para o 
investidor 

Palestrantes Ricardo Campo (Gestor Pulse Raízen) 
 

Data 04/07/2020 
Horário 08h00min às 12h00min 
Local ESALQ/USP (Av. Pádua Dias, 11) 

Atividade Apresentação final das startups e pivotagem das ideias. 
Banca 

Avaliadora 
 

 
3. INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada pelo grupo por meio do formulário disponibilizado em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSf7iM023mGcNEab1XcThwkQLZvRmJaM3nq
aoizsvYw5ZAlA/viewform. O link está disponível nos sites: 
www.centrodeinovacao.esalq.usp.br ou  www.esalq.usp.br/relacoes-institucionais/acelera-
esalq  

 

4. SELEÇÃO, REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 
A. 17/02 a 25/03: Período de inscrições dos candidatos realizadas de forma online 

através de formulário. 

B. 26/03 a 01/04: Análise das inscrições, que será realizada por um Comitê. 

Critérios de Avaliação: O Comitê fará a avaliação da seguinte forma: A 

pontuação será feita com base na escala Likert (5 – excelente a 1 – não atende), 

considerando os seguintes critérios: (i) Conteúdo de inovação dos produtos ou 

serviços a serem ofertados; (ii) Potencial mercadológico; (iii) Potencial de geração 

de valor; (iv) Viabilidade técnica/Potencialidade de empreendedorismo. 

C. 02/04: Divulgação dos grupos ou das ideias selecionados em site e/ou por e-mail. 

D. 04/04 a 04/07: Início das capacitações no local e data informados neste edital. 



 

E. 01/07: Divulgação dos grupos finalistas. 

F. 04/07: Apresentação final dos projetos e pivotagem das ideias pelos grupos 

finalistas. 

G. Os candidatos com projetos selecionados que não participarem do 1º encontro 

serão automaticamente desclassificados, exceto em caso de manifestação por 

escrito encaminhada ao Comitê Organizador, justificando a ausência. Em caso de 

desclassificação será convocado o próximo grupo da lista de espera. 

H. Contato: acelera.esalq@usp.br 

I. Site: www.centrodeinovacao.esalq.usp.br 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
A. Vagas: Serão selecionados até 25 projetos, no máximo, com até 5 participantes 

por grupo, sendo recomendado que as equipes tenham perfil multidisciplinar.  

B. As equipes deterão a propriedade intelectual da ideia assim como de todo material 

por elas desenvolvido, como documentos e código fonte, durante o Programa. 

C. A Universidade de São Paulo se isenta de qualquer responsabilidade referente ao 

uso indevido de propriedade intelectual de terceiros, sejam mídias (fotos, vídeos, 

etc.) ou cópia parcial ou total de textos e/ou código fonte. 

D. Todos os participantes deverão manter uma conduta pessoal ética adequada 

durante o Programa, pois desvios serão passíveis de desligamento. 

E. Os participantes cederão para Universidade de São Paulo uma licença de uso de 

sua imagem pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data de término do 

Programa, a ser utilizada em campanhas de divulgação sobre o Programa Acelera 

Esalq/USP. 

F. Despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação não serão cobertos 

pelo Programa, são de responsabilidade de cada participante. 

G. Fica desde já eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com plena concordância de 

todos os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente regulamento. 

H. Os candidatos devem estar cientes de todas as informações referentes a este 

Programa, respeitar os prazos e preencher todos os dados solicitados no processo 

de inscrição disponíveis no site. 

  

Piracicaba, 17 de Fevereiro de 2020. 


