
EDITAL EFGs N.º 01/2021
CHAMADA PÚBLICA – MARATONA CENTELHA: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E

MENTORIA EM EMPREENDEDORISMO INOVADOR PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
PARA O EDITAL CENTELHA 2021

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) Luiz Bittencourt, Luiz Rassi e Sarah L. L.
Kubitschek de Oliveira, localizadas respectivamente em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo
Antônio do Descoberto, coordenadas pela Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio do
Centro  de  Educação,  Trabalho  e  Tecnologia  (CETT)  e  da  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa
(FUNAPE),  com  base  nos  termos  do  convênio  Nº  01/2021  firmado  entre  a  Secretaria  de
Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás (SEDI) e a UFG, torna pública a abertura de
inscrições para o  MARATONA CENTELHA: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA
EM  EMPREENDEDORISMO  INOVADOR  PARA  CAPTAÇÃO  DE  RECURSOS  PARA  O
EDITAL CENTELHA  2021,  vinculado  aos  Serviços  Tecnológicos  e  Ambientes  de  Inovação
(STAIs) das EFGs, com foco na capacitação e preparação dos candidatos interessados em
participar  do  Programa  Nacional  de  Apoio  à  Geração  de  Empreendimentos  Inovadores  –
Centelha 2,  sob responsabilidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
(FAPEG), em parceria com a Financiadora Nacional de Estudos e Projetos (FINEP).
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Constitui-se objeto da presente Chamada Pública o preenchimento de vagas para integrar
a  Maratona  Centelha: Programa  de  Capacitação  e  Mentoria  em  Empreendedorismo
Inovador e Captação de Recursos  ofertada pelos  Serviços Tecnológicos e Ambientes de
Inovação (STAIs) das Escolas do Futuro do Estado de Goiás. 

1.2. A Maratona Centelha consiste em uma trilha de capacitação, treinamento e orientação com
o objetivo  de  impactar  o  processo  criativo  de  design e  modelagem  econômica  de
empreendimentos e/ou projetos de base tecnológica, alinhado ao  mindset  corporativo do
ecossistema nacional de inovação.

1.3. O Programa é estruturado em 4 fases – a) trilha de treinamento e mentoria destinada ao
design e modelagem de empreendimentos inovadores; b) coworking e ideação de projetos
de empreendedorismo; c) pré-incubação de empreendimentos de base tecnológica; e, d)
prestação  de  serviços  tecnológicos  para  validação  de  produtos/serviços/processos
inovadores. 

1.4. As atividades e as respectivas fases deste Programa integram o Plano de Ocupação e o
Portfólio de Extensão e Serviços Tecnológicos dos STAIs das EFGs, que prevê ações de
coworking,  serviços  criativos  e  pré-incubação.  Os  participantes  selecionados  para  as
próximas fases do Programa de Capacitação e Mentoria em Empreendedorismo Inovador e
Captação de Recursos contarão com o apoio  dos profissionais  e da infraestrutura  dos
STAIS das EFGs para sequenciar à participação nas demais rodadas do Centelha 2 e, se
aprovados,  estarão  automaticamente  selecionados  para  o  b)  coworking  e  ideação  de
projetos  de  empreendedorismo;  c)  pré-incubação  de  empreendimentos  de  base
tecnológica;  e,  d)  prestação  de  serviços  tecnológicos  para  validação  de
produtos/serviços/processos  inovadores,  mediante  termo  de  cooperação  e  apoio
tecnológico firmado para tal finalidade. 



1.5. O objeto desta Chamada Pública refere-se à primeira fase do Programa que corresponde a

trilha de treinamento e mentoria, com foco em design e modelagem de empreendimentos
inovadores. A trilha consiste em uma maratona de capacitação, treinamento e orientação,
que  tem  por  objetivo  a  oferta  de  serviços  de  design de  oportunidades  tecnológicas e
modelagem econômica  de negócios  criativos  baseados  em produtos/processos/serviços
fundamentados  em  tecnologias  transformadoras,  como:  Automação;  Big  Data;
Biotecnologia e Genética;  Blockchain;  Design;  Eletroeletrônica;  Geoengenharia;  Machine
Learning;  Internet  das  Coisas  (IoT);  Manufatura  Avançada  e  Robótica;  Mecânica  e
Mecatrônica;  Nanotecnologia;  Química  e  Novos  Materiais;  Realidade  Aumentada;
Realidade  Virtual;  Segurança,  Privacidade  e  Dados;  Tecnologia  Social;  Tecnologia  da
Informação (TI) e Telecom.

1.6. As atividades  desta  primeira  fase serão conduzidas  por  uma equipe  de  facilitadores  e
mentores especializados em empreendedorismo inovador e serão orientadas à qualificação
das propostas de captação de recursos a serem submetidas à Chamada Pública FAPEG
05/2021 – Centelha 2.

1.7. Todas as etapas da primeira fase da Maratona Centelha ocorrerão em formato online e
remoto,  sendo  de  responsabilidade dos  participantes  disporem  dos  recursos  técnicos
necessários para o devido acompanhamento.

1.8. As demais fases do Programa de Mentoria em Empreendedorismo Inovador e Captação de
Recursos serão implementadas de acordo com o cronograma e os resultados oriundos do
Centelha 2. 

1.9. Somente os participantes que concluírem 90% das atividades previstas nesta chamada e
forem aprovados para a segunda fase do Centelha 2,  poderão participar  das próximas
fases da Maratona Centelha: Programa de Capacitação e Mentoria em Empreendedorismo
Inovador  e  Captação  de  Recursos,  que  são:  b)  coworking  e  ideação  de  projetos  de
empreendedorismo;  c)  pré-incubação  de  empreendimentos  de  base  tecnológica;  e,  d)
prestação  de  serviços  tecnológicos  para  validação  de  produtos/serviços/processos
inovadores. 

1.10. Eventualmente, serão admitidos às demais próximas fases da Maratona Centelha,
participantes  selecionados  no Centelha  2  que  não  tenham participado  desta  Chamada
Pública, mas que demonstrarem interesse em sequenciar o seu projeto com o apoio dos
STAIs das EFGs, em chamada pública específica, a ser publicizada após à divulgação dos
resultados parciais do Centelha 2. 

2. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
2.1. As inscrições são reservadas a potenciais candidatos interessados em submeter propostas

para a Chamada Pública FAPEG 05/2021 – Centelha 2, que visa a concessão de recursos
financeiros na modalidade de subvenção econômica à inovação, em apoio às propostas
aprovadas, no valor global de R$ 3.000.000,00.  

2.2. Podem participar da presente Chamada Pública, candidatos pessoa física, com ou sem
empresa  constituída,  responsáveis  pela  elaboração  da  proposta  a  ser  submetida  ao
Centelha 2. 

2.3. Não há limites de vagas.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição neste certame implica, automaticamente, no pleno conhecimento e na aceitação

tácita  das  condições  estabelecidas  nesta  Chamada  Pública,  seus  anexos,  eventuais
retificações e demais normas complementares, dos quais o candidato ou seu procurador
legal não poderão alegar desconhecimento, sob pena de eliminação.

3.2. As inscrições realizar-se-ão no período de 07 a 13 de outubro de 2021, a partir das 13h00



da data de abertura do período de inscrição até às 20h do último dia do período previsto
para as inscrições, conforme o horário oficial de Brasília/DF;

3.3. As inscrições serão feitas exclusivamente pela INTERNET, por meio do endereço eletrônico
dos  STAIs  das  EFGs  <https://efg.org.br/stais/inscricoes-maratona-centelha>,  devendo  o
candidato obedecer, rigorosamente, aos seguintes procedimentos:

3.3.1. Preencher  o  formulário  do  requerimento  de  inscrição  que  se  encontra  no  endereço
eletrônico dos STAIs das EFGs, conferir os dados digitados e confirmar o cadastro das
informações.  

3.3.2. Ao final desse processo, o candidato deverá gerar o formulário de inscrição. 
3.3.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.4. Dúvidas  e  informações  podem  ser  direcionadas  para  a  Diretoria  de  Avaliação  e

Acompanhamento do CETT/UFG, por meio do e-mail dda@cett.org.br.
4. DO CRONOGRAMA DA TRILHA DA 1a FASE DA MARATONA CENTELHA

As atividades previstas nesta Chamada seguirão o seguinte cronograma:

TRILHA DATA
Lançamento do edital 06/10/2021

Inscrições
07/10/2021  a  partir  das
13h  -  13/10/2021  até  as
20h.

Homologação das inscrições 13/10/2021 às 21h 
Live de Abertura: 
Empreendedorismo inovador e captação de recursos – a proposta
e experiências de sucesso do Programa Centelha

14/10/2021 às 19h

Live I: 
Design de oportunidades, escala e tendências de mercado

15/10/2021 às 19h

Game I: 
Onboarding: criando um frame do problema e/ou oportunidade 

16/10/2021

Live II:
Modelagem de soluções criativas de mercado

18/10/2021 às 19h

Game II:
Go-to-market: criando valor econômico e tecnológico

19/10/2021

Live III:
Desenhando equipes para projetos inovadores 20/10/2021 às 19h

Mentorias 21 - 25/10/2021
Divulgação dos selecionados para a TRILHA DA FASE 2 A partir de 20/11/2021

As lives da Maratona Centelha ocorrerão no Canal do YouTube das Escolas do Futuro do Estado de
Goiás no endereço: <is.gd/escolasdofuturo>. Todas as informações adicionais sobre esta chamada 
serão divulgadas em: <https://efg.org.br/stais/inscricoes-maratona-centelha>.

Goiânia em 06 de outubro de 2021.

Moisés Ferreira da Cunha 
DIRETOR GERAL CETT


	EDITAL EFGs N.º 01/2021
	1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	2. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
	3. DAS INSCRIÇÕES
	3.3.1. Preencher o formulário do requerimento de inscrição que se encontra no endereço eletrônico dos STAIs das EFGs, conferir os dados digitados e confirmar o cadastro das informações.
	3.3.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
	4. DO CRONOGRAMA DA TRILHA DA 1a FASE DA MARATONA CENTELHA
	TRILHA
	DATA
	Lançamento do edital
	06/10/2021
	Inscrições
	07/10/2021 a partir das 13h - 13/10/2021 até as 20h.
	Homologação das inscrições
	13/10/2021 às 21h
	Live de Abertura:
	Empreendedorismo inovador e captação de recursos – a proposta e experiências de sucesso do Programa Centelha
	14/10/2021 às 19h
	Live I:
	Design de oportunidades, escala e tendências de mercado
	15/10/2021 às 19h
	Game I:
	Onboarding: criando um frame do problema e/ou oportunidade
	16/10/2021
	Live II:
	Modelagem de soluções criativas de mercado
	18/10/2021 às 19h
	Game II:
	Go-to-market: criando valor econômico e tecnológico
	19/10/2021
	Live III:
	Desenhando equipes para projetos inovadores
	20/10/2021 às 19h
	Mentorias
	21 - 25/10/2021
	Divulgação dos selecionados para a TRILHA DA FASE 2
	A partir de 20/11/2021
	Moisés Ferreira da Cunha
	DIRETOR GERAL CETT

