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1. PERÂMBULO  
 

O Centro Acadêmico de Administração da UFC Sandra Caracas, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, 
localizado na rua Marechal Deodoro, 400 – Benfica, térreo, Fortaleza/CE, o Edital 
do Simpósio Empreendedor, na categoria de CONCURSO, do tipo Melhor Plano 
de Negócios,  
 
2. OBJETO  
 
2.1 Premiação do melhor Plano de Negócios desenvolvido dentre os alunos do 
curso de Administração e cursos afins das Instituições de Ensino Superior (IES) do 
estado do Ceará a ser premiado de acordo com as normas previstas neste edital.  
2.2 Este concurso é de caráter exclusivamente recreativo-cultural, não estando 
sujeito de forma alguma a qualquer espécie de azar ou sorte, nos termos do artigo 
3º, inciso II, da Lei n.º 5.768/71, bem como do artigo 30, do Decreto nº 70.951/72.  
2.3 A seleção dos vencedores do I Simpósio Empreendedor será de 
responsabilidade da Comissão Julgadora composta por no mínimo 4 (quatro) 
membros e no máximo 6 (seis), que serão convidados dentre professores da UFC, 
consultores de empresas e empresários.  
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1 Incentivar o espírito empreendedor nos alunos das instituições de ensino 
superior do Ceará.  

3.2 Permitir que novas ideias de negócios dos alunos fossem ouvidas por 
empresários e professores de forma atenciosa. 
3.3 Contribuir com o mercado local com o surgimento de novas formas de 
negócios.  
 
4. DA PARTICIPAÇÃO  
 
4.1 Poderão participar do I Simpósio Empreendedor alunos matriculados no 
semestre 2012.2 de Instituições de Ensino Superior (IES) do Ceará.  

 
 

 
 
 



5. INSCRIÇÃO 
  
5.1 Os interessados devem formar equipes de até três estudantes; estando todos 
submetidos ao item 4.1 deste edital.  

5.2 Só deverá ser enviado um trabalho por equipe;  

5.3 Um aluno NÃO poderá participar de mais de uma equipe;  

5.4 A inscrição dos interessados deve ser feita mediante o formulário de inscrição 
até o dia 31 de dezembro de 2012 às 00h00min horário de Fortaleza/CE; e 
mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de trinta reais até o dia 02 de 
janeiro de 2013 às 12h00min horário de Fortaleza/CE.  

5.5 A inscrição será realizada no endereço eletrônico 
simposioempreendedor@gmail.com onde a comissão organizadora entrará em 
contato para agendamento do pagamento da inscrição.  

5.6 A inscrição no concurso implicará a total aceitação do presente regulamento. 
5.7 No caso de participação em equipe deverá haver a nomeação de um 
“Coordenador”. O “Coordenador” da equipe desempenhará função de integrador, 
intermediando a comunicação e preenchimento dos documentos e formulários 
necessários à participação no concurso, bem como o receptor dos correios 
eletrônico e físico.  
 
6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
6.1 A comissão organizadora do evento é composta por membros efetivos do 
Centro Acadêmico de Administração Sandra Caracas.  
 
7. DO PARTICIPANTE  
 
7.1 Os participantes devem enviar seus trabalhos elaborado segundo as normas 
previstas neste edital até o dia 20 de janeiro de 2013 às 00:00:00 horário de 
Fortaleza/CE.  
 
8. DAS FASES E DO PRAZO  
 
8.1 Inscrições:  
8.1.1 Somente serão válidas e aceitas, as inscrições realizadas pelo candidato ou 
pelo “Coordenador” no caso de participação em equipe, feitas na Rua Marechal 
Deodoro, 400 sala do Centro Acadêmico de Administração ou pelo correio 
eletrônico simposioempreendedor@gmail.com dentro do prazo estipulado e das 
condições estabelecidas neste Edital. A “Ficha de Inscrição” deverá ser preenchida 
por completo.  
8.1.2 Cada candidato e/ou equipe poderá participar apenas com um projeto. Não 
serão aceitas as participações de integrantes de uma equipe em projetos 
individuais ou em outras equipes. As equipes devem ser limitadas a 03 (TRÊS) 
pessoas.  
8.1.3 A inscrição só será confirmada após envio de email para o “Coordenador” 
após pagamento da taxa de R$30,00(trinta reais), que deverá ser paga sob 
agendamento com a comissão organizadora, no ato da inscrição.  
8.2 Apoio aos participantes 
8.2.1 A Comissão Organizadora do Concurso proporcionará aos participantes a 
realização de uma Palestra esclarecedora, ministrada por Consultora Empresarial 



especializada em Planos de Negócios, com diversas orientações sobre a 
construção de um Plano de Negócios.  
 
Parágrafo Único - A data e horário da Palestra serão comunicados previamente 
aos candidatos para que não haja prejuízo no cumprimento da obrigação.  
 
9. CRONOGRAMA DO CONCURSO  
 
9.1 Lançamento  
Data: 10 de novembro de 2012  
9.2 Inscrições 
Data: até dia 31 de dezembro de 2012  
9.2.1 Consiste em preenchimento do formulário de inscrição e pagamento da taxa 
de inscrição disponibilizado no Centro Acadêmico de Administração da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 
9.3 Entrega do Plano de Negócios completo:  
Data: até dia 20 de janeiro de 2013  
9.3.1 A entrega deverá ser feita na no Centro Acadêmico de Administração da 
UFC no endereço Rua Marechal Deodoro, 400 campus Benfica ou neste endereço 
pelo correio endereçado ao Centro Acadêmico de Administração UFC. Os planos 
deverão constar em 02 (duas) vias encadernadas, 01 (uma) via eletrônica em CD e 
no e-mail simposioempreendedor@gmail.com. 
9.4 Análise Critérios Aprovação - Eliminatória  
Data: até dia 26 de janeiro de 2013  
9.4.1 A Equipe Julgadora irá avaliar os critérios de apresentação do trabalho, como 
seguem no presente edital, selecionando os classificados para a próxima fase.  
9.5 Apresentação à Banca  
Data: 02 de fevereiro de 2013  
9.5.1 Nestes dias os candidatos deverão apresentar, no Auditório do Bloco III 
Didático da FEAAC na Universidade Federal do Ceará no Campus Benfica, no 
endereço Rua Marechal Deodoro, 400, durante 20 (vinte) minutos, com recursos 
de MS PowerPoint, os seus Planos de Negócios a Comissão Julgadora, a ser 
designada pela Comissão Organizadora, conforme item 2.3 deste edital. Os 
Jurados terão 10 (dez) minutos para interagir com o candidato e, assim, sanar 
suas dúvidas e/ou fazer comentários.  
9.6 Encerramento e Premiação  
Data: 02 de fevereiro de 2013  
9.6.1 A cerimônia de encerramento e premiação acontecerá no mesmo dia e local 
da SEGUNDA FASE. Os três melhores Planos serão premiados.  
 
10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: PRIMEIRA FASE 
 
10.1 Será realizada Palestra para orientar os participantes a desenvolver o Plano 
de Negócio. 
PARAGRÁFO PRIMEIRO: Os Planos de Negócios somente serão aceitos se 
estiverem totalmente elaborados e finalizados conforme critérios definidos neste 
edital. Sugere-se o uso no software MakeMokey10, sendo este não obrigatório 
para a participação do concurso. 
10.2 A formatação do Plano de Negócios deverá seguir as normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):  
- Letra Times New Roman 12;  
- Espaçamento de 1,5 entre linhas,  
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- Margem superior 3cm, margem esquerda 3cm, margem direita 2cm e margem 
inferior 2cm. 
10.3 Todos os gráficos, diagramas, figuras e tabelas deverão estar legíveis.  
10.4 Todos os números, estatísticas e quaisquer informações utilizadas devem ter 
sua fonte mencionada de forma clara no trabalho.  
10.5 Trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no projeto, bem como 
sua exatidão e adequação são da exclusiva responsabilidade dos candidatos. 
Informações oriundas de comunicação pessoal, trabalhos em andamento e os não-
publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas indicados em nota 
de rodapé da página em que forem citados.  
10.6 Não serão aceitos projetos que estejam em desenvolvimento em outras 
instâncias, nem projetos que já tenham recebido apoio financeiro de outras 
instituições. 
10.7 O trabalho deve estar dentro das seguintes categorias: Indústria, Comércio, 
Serviços, Agronegócios ou Tecnologia da Informação. 
10.8 Serão aprovados para a SEGUNDA FASE aqueles que atenderem aos itens 
abaixo e, de acordo com a avaliação da comissão julgadora, demonstrarem 
viabilidade consistente em seu plano de negócios.  
 
Resumo Executivo  
Enunciado do projeto  

Os produtos, Serviços e a Tecnologia  

O Mercado Potencial  

Elementos de Diferenciação  

Necessidades de Financiamento  
 
A Empresa  
Histórico  

Produtos e Serviços Existentes  

Missão  

Estrutura Organizacional  

Plano de Operações  

Responsabilidade Social e Meio Ambiente  
 
Plano de Marketing  
Análise de Mercado  

Vantagens Competitivas  

Preço  

Distribuição  

Relacionamento com os Clientes  
 
Plano Financeiro  
Investimentos  

Mão-de-obra e dividendos  



Compras e insumos  

Projeção de Receitas  

Projeção de resultados  

Projeção de Fluxo de Caixa  

Análise de Investimentos  

Taxa Interna de retorno  

Rentabilidade  
Ponto de Equilíbrio  
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10.9 Os planos de negócios entregues fora desta estrutura não serão avaliados.  

10.10 O Plano de Negócios deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas incluindo 
a capa e as planilhas.  

10.11 Os participantes deverão estar próximos da sala onde vai acontecer a sua 
apresentação com pelo menos 30 minutos de antecedência. Caso algum 
participante não se apresente no momento em que for chamado para a banca, não 
haverá uma segunda oportunidade para a apresentação e o próximo participante 
será chamado. Nesse caso, a nota atribuída à apresentação do participante que 
não se apresentou será zero.  

10.12 A Apresentação deverá conter, no máximo, 15 slides, contemplando os 
blocos descritos no item 6.8.  

10.13 Cada participante poderão levar amostras, protótipos ou modelos de seus 
produtos ou serviços para apresentar para a banca de avaliação de acordo com a 
sua conveniência.  
 
11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: SEGUNDA FASE  
 
11.1 A Comissão Julgadora terá como principais critérios de avaliação os 
seguintes itens:  

a. Viabilidade econômico-financeira.  
b. Consistência das informações recebidas.  
c. Criatividade e inovação.  
d. Aplicação do produto/serviço.  
e. Possibilidade mercadológica. 

 

Item Pontos 

Viabilidade Econômico-financeira  30 pontos  

Consistência das Informações  30 pontos  

Criatividade e Inovação  20 pontos  

Aplicação do Produto/serviço  10 pontos  

Possibilidade Mercadológica  10 pontos  

 
 
 
 
 
 
 
 



12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
12.1 Os resultados das apurações de todas as etapas do I Simpósio 
Empreendedor serão veiculados na página da Universidade Federal do Ceará, 
como também, por meio de correspondência eletrônica enviada aos candidatos 
através do e-mail específico fornecido no ato da inscrição.  
12.2 Os vencedores serão conhecidos na Cerimônia de Premiação a realizar-se dia 02 
de fevereiro de 2013 ao termino da apuração dos resultados no Auditório da UFC, na 
FEAAC, na Rua Marechal Deodoro, 400. 
 
 

13. CALENDÁRIO  
 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital  10/11/2012  

Prazo de inscrição do Simpósio  10/11/12 a 31/12/2012  

Prazo para entrega dos Planos de Negócios  01/01/2013 a 20/01/2013  

Divulgação dos aprovados na PRIMEIRA FASE  26/01/2013  

Simpósio Empreendedor  02/02/2013  

Resultado e Cerimônia de Premiação  02/02/2013  

 


