Empreenda.Conexão! ocorre no final do mês
em Ouro Preto

Entre os dias 25 e 27 de julho Ouro Preto receberá o Empreenda.Conexão!
(empreendaconexao.com.br), evento que tem como objetivo conectar as startups universitárias do
estado ao ecossistema de inovação e ao mercado. Isso irá permitir oportunidades tanto para
estudantes ganharem experiência visando o sucesso do seu negócio empreendedor, quanto para o
ecossistema e o mercado conhecerem soluções e pessoas que podem vir a impactar o futuro do seu
negócio.
Os estudantes participam ativamente apresentando as suas startups em formato de pitch no
primeiro dia (25). As melhores startups passam para a fase 2, que acontecerá no segundo dia (26)
através de bancas de avaliação, podendo chegar à terceira e última fase, no último dia (27). Todos os
estudantes participam também de rodadas de negócio, mentorias com especialistas e de palestras.
O objetivo é que eles voltem empoderados para os seus locais, seja com mais conhecimento e visão
de como levar a sua startup adiante, seja com parcerias estabelecidas para crescer.

O público representante do ecossistema de inovação e do mercado também participa de forma muito
ativa. Cada participante é considerado um parceiro do Empreenda. Conexão! e tem a sua inscrição
gratuita no evento, podendo apresentar o seu interesse em atuar nas diferentes atividades da
programação, como rodadas de negócios, mentorias, bancas de avaliação, palestras e treinamento.

Como participar?

Para o público do Ecossistema e do Mercado, o primeiro passo é submeter a sua inscrição
apresentando algumas informações pessoais e da sua entidade, bem como indicando as atividades
que você se propõe a participar. O formulário está disponível neste endereço:
https://goo.gl/forms/ih4UtWDovdP7GAh62. Em um formato de fluxo contínuo, o conselho curador do
Empreenda. Conexão! avaliará a sua solicitação. Assim que seu pedido for analisado, você já será
avisado do resultado e, se aprovado, já entrará para a lista de parceiros no site, para que todos
possam acompanhar as novidades da programação e dos participantes confirmados.

Qualquer estudante de graduação ou pós-graduação matriculado em uma instituição de ensino
superior de Minas Gerais pode participar com o seu projeto empreendedor ou a sua startup, através

do Prêmio Gerdau de Inovação Universidade - Mercado. O Prêmio, que é oferecido pela Gerdau
(www.gerdau.com), tem a função de destacar e reconhecer os melhores negócios de estudantes
universitários, aqueles que melhor empregam os saberes que a formação universitária proporciona,
ou mesmo os que têm sucesso em transformar projetos de pesquisa ou iniciação científica em
tecnologias que agregam valor para as pessoas em forma de negócios.

Os estudantes candidatos ao Prêmio têm até dia 15 de julho para submeterem a aplicação da sua
startup através da Plataforma Acelera (acelera.empreendaemacao.com.br). Após realizar o seu
registro e informar o nome da sua universidade, o estudante escolhe uma das opções (Programa ou
Prêmio), cria o seu projeto e convida os demais membros da sua startup para se juntarem ao projeto,
de forma que todos podem contribuir com a entrada de informações. O resultado da avaliação dos
especialistas será apresentado em meados de julho. Além de muita visibilidade e conexões,
R$5.000,00 em premiações serão distribuídos.

Para mais informações sobre público alvo, formas de participação, inscrições, datas, premiação e
detalhes da programação e das atividades propostas, visite o site do evento:
empreendaconexao.com.br. Vamos juntos nesta jornada empreendedora!

http://adop.org.br/noticia/258/empreenda-conexao-ocorre-no-final-do-mes-em-ouro-preto em 15/11/2018 13:21

