1. SOBRE O PROGRAMA
I. O JA Startup é um programa de educação empreendedora para jovens. Trabalhamos com
aprendizagem prática para que os jovens conheçam conceitos, ferramentas e desenvolvam
as habilidades necessárias para transformar suas ideias em startups de alto impacto. O
programa é 100% online e gratuito.
II. O programa visa qualificar e capacitar jovens de todo Brasil sobre empreendedorismo,
inovação, tecnologia e startups. É realizado pela JA Brasil, StartSe e Gerdau.
III. As aulas e mentorias coletivas do programa são conduzidas por profissionais da StartSe
e outros empreendedores e empreendedoras que compartilham conteúdo, ferramentas e
experiências, apoiando os jovens na construção de startups.
2. FASES DO PROGRAMA
I. O programa acontece em 3 semanas e é dividido em três fases: Programa, Seleção das
TOP 10 startups e Demo Day.
i. Programa: De 10 a 26 de novembro de 2020, acontecem as aulas, mentorias coletivas e
palestras/entrevistas com especialistas e empreendedores(as).
ii. Seleção: Até o dia 30 de novembro os jovens podem enviar o vídeo do pitch da sua
startup para concorrer a participação no Demo Day. Nesta fase serão selecionadas as TOP
10 startups.
iii. Demoday: Acontecerá no dia 10 de dezembro de 2020, com as TOP 10 startups que irão
fazer o pitch ao vivo para uma banca de jurados e concorrer a premiação do programa.
II. O programa JA Startup inclui os seguintes benefícios:
i. Acesso a aulas com conteúdo especializado, desenvolvido para capacitar os participantes
e desenvolver as habilidades para transformar ideias em startups. Serão realizadas três
aulas durante este programa.
ii. Atividades de mentoria coletiva com especialistas. Serão realizadas três mentorias
coletivas durante este programa.
iii. Palestras ou entrevistas com grandes empreendedores e empreendedoras, que
compartilham sua jornada, sugestões e dicas de acordo com o tema de cada semana.
Serão realizadas três palestras/entrevistas durante este programa.
vi. Ao todo, serão 9 encontros ao longo de 3 semanas de programa. De 10 a 26 novembro
de 2020. Os encontros serão de terça-feira a quinta-feira, das 17h às 18h.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O DEMODAY
I.

Serão selecionadas as TOP 10 startups para o Demo Day, de acordo com os
seguintes critérios:

i. Participação nas atividades oferecidas pelo programa;
ii. Entrega de 100% material dos materiais solicitados;
iii. Avaliação do Problema, Solução, Financeiro e Time:
● Avaliação do problema que a startup resolve, considerando intensidade e tamanho
do mercado.
● Como a startup resolve este problema, ou seja, qual é a solução, sua diferenciação
e validação da mesma.
● O Modelo de Negócios da startup, o quando é viável e escalável.
● E por fim o time, quanto estão motivados para resolver o problema, capacidade de
entrega e complementaridade entre os membros da equipe.
Com base nestes critérios, os jurados irão ao final responder a seguinte questão: Qual
destas startups você convidaria para uma próxima reunião? As 10 melhores são
selecionadas para o Demoday.
II. A divulgação das TOP 10 startups será realizada no dia 07 de dezembro de 2020 às 18h,
nos canais do programa no Telegram e via e-mail.
III. O Demo Day e escolha das TOP 3 startups será no dia 10 de dezembro de 2020.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
I. Poderão participar do programa jovens de todo Brasil, que estudem ou tenham estudado
em escolas públicas ou privadas.
II. Cada startup deve ser inscrita por apenas um(a) fundador(a), devidamente inscrito no
programa. É vedado que dois fundadores(as) inscrevam o mesmo negócio separadamente.
Caso isso ocorra, apenas uma inscrição será válida (a que for enviada primeiro).
III. O participante declara estar ciente das condições de participação no programa,
sobretudo sobre a possibilidade de sua ideia ou de sua solução de inovação ser recusada
na seleção final. O participante ou interessado não poderá alegar qualquer prejuízo em
razão disso.

5. SOBRE A PARTICIPAÇÃO
I. O programa inicia no dia 10 de novembro de 2020 e encerra em 30 de novembro de 2020.
II. As startups selecionadas para o Demo Day deverão estar presentes no mesmo que irá
acontecer ao vivo e online no dia 10 de dezembro de 2020.
III. Não serão permitidas faltas aos compromissos pré-estabelecidos, sendo que o
calendário de atividades será disponibilizado previamente pelo e-mail cadastrado no ato da
inscrição.

6. DEMODAY
I. O DemoDay será um evento online em que 10 (dez) startups selecionadas se
apresentarão e responderão à perguntas da banca. A conexão com os potenciais
apoiadores acontecerá durante o evento e após ele, poderão ocorrer reuniões
individualizadas.
II. No Demoday serão escolhidas as TOP 3 startups do programa, de acordo com os
seguintes critérios:
Avaliação do Problema, Solução, Financeiro e Time:
● Avaliação do problema que a startup resolve, considerando intensidade e tamanho
do mercado.
● Como a startup resolve este problema, ou seja, qual é a solução, sua diferenciação
e validação da mesma.
● O Modelo de Negócios da startup, o quando é viável e escalável.
● E por fim o time, quando estão motivados para resolver o problema, capacidade de
entrega e complementaridade entre os membros da equipe.
Com base nestes critérios, os jurados irão ao final responder a seguinte questão: Qual
destas startups você convidaria para uma próxima reunião? Serão selecionadas neste dia
as 3 melhores startups.
III. As TOP 3 startups concorrem a uma bolsa no programa de aceleração do Founder
Institute e um ano de assinatura do StartSe Prime.
i. Apenas um dos fundadores(as) da startup ganhadora participa ativamente do programa
de aceleração do Founder Institute (uma bolsa).
ii. Todos os membros da equipe (limitado ao máximo de 6 pessoas) recebem o acesso ao
StartSe Prime (Assinatura do pacote anual).

7.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO

I. As decisões da comissão de avaliação do Founder Institute são soberanas e irrecorríveis.
O programa de aceleração acontecerá no formato 100% online.
II. A comissão terá como principais objetivos:
Avaliar os critérios técnicos da solução apresentada;
Avaliar o histórico e perfil do empreendedor participante.
III. Quanto aos critérios técnicos, a comissão avaliará:
i. Relação comprovada entre o diagnóstico do problema e a efetividade da solução
apresentada;
ii. Potencial de mercado;
iii. Modelo de negócio sustentável, replicável e de impacto;
iv. Diferencial competitivo;

v. Uso da tecnologia na solução;
IV. Quanto ao histórico e perfil do empreendedor participante, a comissão avaliará:
i. Capacidade empreendedora segundo nota obtida no teste de aptidão do Founder Institute;
ii. Resolução de Problemas: capacidade de identificar um problema e enxergar soluções
aplicáveis;
iii. Foco: capacidade de executar com excelência, gestão e profissionalismo a solução
apresentada;
iv. Dedicação: disponibilidade comprovada para participar das atividades programadas pelo
programa de aceleração;
v. Visão de longo prazo: comprometimento com a implementação do projeto apresentado.
V. Os participantes selecionados ou não para ingressar no programa de aceleração 2021
serão notificados no dia 20/12/2020, por meio de mensagem eletrônica, a ser enviada ao
e-mail cadastrado no ato da inscrição.

8. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO
I. A inscrição e a participação no programa do são gratuitas a todos os participantes.
II. Todas as atividades do programa serão realizadas integralmente à distância, por meio do
uso de plataformas digitais.
III. Quaisquer custos que o empreendedor tenha com assessorias para desenvolvimento de
negócios e tecnologias serão de sua responsabilidade;
IV. Quaisquer outras despesas que os participantes tenham durante o programa não serão
custeadas ou ressarcidas ou quaisquer de seus organizadores, executores, parceiros ou
patrocinadores;

9. FORMAS DE COMUNICAÇÃO
I. Todas as informações de interesse geral do público serão disponibilizadas no website do
programa (www.jastartup.online) e nas redes sociais da JA Brasil (Facebook e Instagram).
II. Todas as comunicações oficiais com os participantes serão realizadas pelo e-mail
cadastrado no formulário de inscrição.
III. É de responsabilidade dos participantes garantir as condições técnicas para
recebimento, acesso e leitura dos e-mails enviados pela equipe do JA Startup.

10. CONFIDENCIALIDADE
I. O JA Startup tratará como confidenciais todas as informações técnicas recebidas ao longo
do processo de seleção, utilizando-as apenas dentro do necessário para a avaliação da
solução.
II. Nenhum participante será obrigado a ceder qualquer tipo de informação que julgue
sigilosa, confidencial ou não pertinente ao seu projeto.
III. Poderão ter acesso a todas as informações contidas nas fichas de inscrição enviadas
para o processo de seleção: a equipe do JA Startup, parceiros, patrocinadores, mentores e
embaixadores do programa.
IV. Poderão ter acesso a todas as informações de avaliação do processo de aceleração: a
equipe JA Startup, parceiros, patrocinadores, mentores e embaixadores do programa.
11. DIREITOS DE IMAGEM
I. Os participantes do programa JA Startup concordam em estar disponíveis para o
relacionamento com a mídia e canais de comunicação, bem como em ceder entrevistas e
reportagens que eventualmente sejam requisitadas, com o objetivo de divulgar o JA Startup
e a sua participação no programa.
II. O JA Startup se reserva ao direito de uso de imagem de todos os participantes de seus
programas. As imagens licenciadas neste contrato poderão ser vinculadas e divulgadas nos
canais de mídia do JA Startup, assim como no de seus patrocinadores e parceiros, através
dos seguintes tipos de mídia: impressa, televisionada, vídeo, virtual e telefônica,
especialmente podendo utilizar em seus materiais as imagens em: nome da empresa,
logomarca, nome dos empreendedores, descrição da empresa, vídeos e fotos, bem como
vídeos que contenham imagens da equipe, a apresentação da empresa, endereço de
website, redes sociais, depoimentos e quaisquer materiais de mídia produzidos durante o
evento, ou fornecido pelos participantes.
III. Destacamos que todas startups que se apresentarão no Demoday poderão ter seu pitch
filmados. Desde já as startups concordam em permitir a disponibilização deste material.
Caso a startup não esteja de acordo, deverá se manifestar pelo email oficial do JA Startup:
ja@startse.com
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
I. O presente regulamento estará integralmente disponível em sua versão mais atual no
website www.jastartup.online a todos os participantes.
II. No ato de inscrição os participantes atestam que leram e compreenderam o presente
regulamento, aceitando-o integralmente.

III. Cabe à direção do JA Startup a análise de quaisquer contestações ao programa que
sejam apresentadas pelos participantes, a partir de mensagem enviada ao e-mail oficial.
IV. As dúvidas, sugestões, reclamações, ou demais comunicações necessárias deverão ser
remetidas ao e-mail oficial ja@startse.com

