
 

 
 

 
 

1. PROGRAMAÇÃO: DESAFIO FAHOR VENTIUR 
 

Tema: Desafio FAHOR - VENTIUR – Soluções inovadoras para as pequenas propriedades 

rurais 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
LOCAL: Horizonte Ambiente Empreendedor e Campus Arnoldo Schneider 

- FAHOR 

Até 4 de junho – Inscrições 

Dias 5, 6 e 7 de junho, durante o SIEF: palestras, apresentação de cases, 
visitas técnicas para contextualização do problema e das oportunidades 

Dia 7/6 – 21h15min – Largada: Apresentação e detalhamento do problema, 
cronograma de atividades, regras e solução de dúvidas das equipes – 
Miniauditório do Centro Administrativo da Unidade campus FAHOR. 

Dia 8/6  

8h – Oficina de CANVAS (30min) – Sala EM 4 

9h – Início das mentorias – Salas do Prédio EM 

12h às 13h - Intervalo (Haverá opções de lanche na cantina do campus da FAHOR. o 

evento não fornecerá alimentação) 

13h30min - Oficina de Pitch (30min) – Sala EM 4 

14h30min as 17h - Mentorias e elaboração dos Pitchs – Salas do Prédio EM 

17h as 18h30min - Apresentações dos Pitchs – Sala EM 4 

17h as 18h30min – Mesa redonda dos participantes do Desafio, com 
empreendedores 

19h - Divulgação dos vencedores 

Premiação: 
1ª Lugar: Programa de Pré-aceleração da Ventiur Aceleradora + Incubação no 
Ambiente Empreendedor  
2ª Lugar: Programa de Mentoria da Ventiur Aceleradora + Incubação no 
Ambiente Empreendedor 
 

Uso da premiação: 
O uso da premiação deverá ser no Horizonte Ambiente Empreendedor, com 
registro do CNPJ e faturamento do futuro empreendimento, em Horizontina, RS, 
Brasil.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS E REGULAMENTO 
 

2.1 Objetivos 
- Desenvolver soluções criativas e tecnológicas para o setor do agronegócio, 
especialmente para as pequenas propriedades.   
- Fomentar o empreendedorismo, o conhecimento do universo das startups de 
inovação e  tecnologia no agro.  
  
2.2 Desenvolvimento das atividades: 
- Os participantes do Desafio FAHOR Ventiur devem se inscrever no SIEF e participar 
da trilha de palestras, visitas técnicas e oficinas, entre os dias 5 e 7 de junho, e 
sugeridas para contextualizar e entender melhor os problemas e oportunidades para 
soluções inovadoras em pequenas propriedades rurais; 
- A Largada do Desafio FAHOR Ventiur será as 21h15min do dia 7 de junho; 
- As oficinas de CANVAS e Pitch, além das mentorias ocorrerão das 8 as 17h do 
sábado dia 8 de junho; 
- O acesso a internet será liberado durante o desenvolvimento das oficinas, mentorias e 
modelagem de negócio; 
- Será permitido o uso de computadores, aparelhos de telefone celular, tablete, arduíno 
e outros equipamentos que possam contribuir com o desenvolvimento das soluções a 
serem propostas; 
- Os laboratórios de eletrônica e eletrotécnica, conformação mecânica, circuitos digitais, 
metalografia estarão abertos aos estudantes da FAHOR que desejarem utilizar para 
prototipagem e/ou desenvolvimento de partes de seus MVPs; 
- Será permitida a inscrição e participação de pessoas de diferentes locais de origem, 
sendo que para acessar os laboratórios da FAHOR, recomenda-se que pelo menos 1 
dos integrantes seja estudante de graduação da instituição.    
 
2.3 Composição da Equipe e Pagamento:  
As equipes poderão ser formadas com até 5 participantes, sendo no mínimo três. Para 
inscrever-se no Desafio FAHOR Ventiur, o participante do SIEF deverá marcar esta 
atividade e a trilha sugerida, sendo que o pagamento já estará incluso na inscrição 
geral do evento.  
 
2.4 Vedações:  
- Cada participante poderá participar de apenas UMA equipe. 
- Somente poderá participar quem tiver inscrito no SIEF; 
- É vedado o ingresso e consumo de bebidas alcoolicas nos espaços do SIEF e 
Desafio FAHOR Ventiur.  
 
2.5 Desclassificação:  
- Será desclassificada a equipe que: 

- não tiver pelo menos 1 participante em todas as etapas do Desafio FAHOR 
Ventiur; 



 

 
 

 

- tiver desistência de algum integrante; 
- não seguir a regras das oficinas e Mentorias; 
- não agir com ética, respeito e integridade durante as etapas do desafio; 
- cometer plágio de soluções existentes e utilizar soluções parciais existentes sem 

citar a fonte; 
 
2.6 Punições: 
- A equipe será punida em 20% na sua pontuação, para cada 30min de atrasos nas 
atividades.  
 
2.7 Critérios de desempate:  
- Maior pontuação no critério INOVAÇÂO 
- Maior pontuação no critério EQUIPE 
- Maior pontuação no critério EXECUÇÃO 
- Maior pontuação no critério ESCALABILIDADE 
- Maior pontuação no critério GERAÇÃO DE RECEITA 
- Maior pontuação no critério APRESENTAÇÃO 
- Pontualidade da equipe no início das atividades  
- Em caso de permanecer o empate, o vencedor será decidido pelo critério de votação 
da banca avaliadora.  
 
 
 

Coordenação do Desafio FAHOR Ventiur  
 

Horizontina (RS) 17 de junho de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AVALIAÇÃO 



 

 
 

 
A avaliação das equipes e suas propostas se dará preponderantemente pela análise da 

apresentação do pitch e foco da mesma na busca para a solução do problema apresentado.  O quadro 
para orientar a avaliação de cada membro da banca terá por base os seguintes itens e pontuação:    

 

Critério Pontuação  

1. Apresentação - (Peso 1) 
   1.1 Tempo da apresentação 
   1.2 Impressão visual 
   1.3 Clareza na apresentação da proposta 

De 0,0 a 1,0 

2. Inovação - (Peso 2) 
   2.1 Impacto da Inovação 
   2.2 Similaridade com serviços/produtos que já existam 
   2.3 Produtos/Serviços concorrentes 

De 0,0 a 2,0 

3. Equipe - (Peso 2) 
   3.1 Complementariedade dos membros da equipe 
   3.2 Atitude e postura ao longo do Desafio 
   3.3 Conhecimento e experiência demonstrada no tema, ao longo do Desafio 

De 0,0 a 2,0 

4. Escalabilidade - (Peso 2) 
   4.1 Estratégia para escalar 
   4.2 Tempo para escalar 
   4.3 Investimento necessário para escalar 

De 0,0 a 2,0 

5. Execução - (Peso 2) 
   5.1 Planejamento da execução 
   5.2 Exequibilidade da execução 
   5.3 Adequação ao problema do Desafio 

De 0,0 a 2,0 

6. Geração de Receita - (Peso 1) 
   6.1 Condições de monetizar 
   6.2 Capacidade para gerar receitas e margem de lucro 
   6.3 Custo Benefício – Investimento x geração de receita 

De 0,0 a 1,0 

Nota Final: (Somatório- Peso 10) Até 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

4. FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

Nome da empresa:_____________________________________ 

Nome do avaliador:_____________________________________ 

 
** Fique atento que Peso indica o valor máximo que você pode pontuar.  
** A Nota final é formada pelo somatório de todas as notas e deve totalizar 10. 

 

Critério Pontuação  

1. Apresentação - (Peso 1) 
   1.1 Tempo da apresentação 
   1.2 Impressão visual 
   1.3 Clareza na apresentação da proposta 

 

2. Inovação - (Peso 2) 
   2.1 Impacto da Inovação 
   2.2 Similaridade com serviços/produtos que já existam 
   2.3 Produtos/Serviços concorrentes 

 

3. Equipe - (Peso 2) 
   3.1 Complementariedade dos membros da equipe 
   3.2 Atitude e postura ao longo do Desafio 
   3.3 Conhecimento e experiência demonstrada no tema, ao longo do Desafio 

 

4. Escalabilidade - (Peso 2) 
   4.1 Estratégia para escalar 
   4.2 Tempo para escalar 
   4.3 Investimento necessário para escalar 

 

5. Execução - (Peso 2) 
   5.1 Planejamento da execução 
   5.2 Exequibilidade da execução 
   5.3 Adequação ao problema do Desafio 

 

6. Geração de Receita - (Peso 1) 
   6.1 Condições de monetizar 
   6.2 Capacidade para gerar receitas e margem de lucro 
   6.3 Custo Benefício – Investimento x geração de receita 

 

Nota Final: (Somatório- Peso 10)  

 


