Programa de Investimento em Startups Inovadoras

EDITAL 2017 - 2ª RODADA DE INVESTIMENTOS
RERRATIFICAÇÃO

1. A presente rerratificação tem por objetivo:
a) Promover ajustes pontuais de conteúdo, de forma a clarificar determinados conceitos
empregados no Edital e sanar erros de edição e digitação, conforme Tabela a seguir:

ITEM
3.1.2. TECNOLOGIAS
HABILITADORAS


Inteligência Artificial

3.1.2. TECNOLOGIAS
HABILITADORAS


Nanotecnologia

3.1.2. TECNOLOGIAS
HABILITADORAS


Realidade Aumentada,
Realidade Virtual e
Realidade Mista

ONDE SE LÊ
Tem seu funcionamento
alicerça-se em outras
tecnologias como Machine
Learning, que consiste...

LEIA-SE
Seu funcionamento alicerça-se
em outras tecnologias como
Machine Learning, que
consiste ...

...visando elaborar estruturas
estáveis que tenham um
atendimento a requisitos de
uso melhorados em relação
àquele que teriam em sua
forma original ou em sua
forma alterado por engenharia
convencional.
...para diferentes campos de
negócios onde a imersão total
ou parcial entre os elementos
criados pelo aplicativo e os
elementos do mundo físico
criem possibilidades de
melhoria na sua proposta de
valor.

...visando elaborar estruturas
estáveis que tenham
performance superior
comparativamente à sua
forma original (ou alterada por
engenharia convencional) ou
aos materiais originalmente
empregados.
...para diferentes campos de
aplicação onde a imersão total
ou parcial entre os elementos
criados por uma dada solução
e os elementos do mundo
físico criem possibilidades de
melhoria na proposta de valor
dos negócios usuários da
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ITEM

ONDE SE LÊ

LEIA-SE
tecnologia desenvolvida.

4.2

Os recursos somente serão
comprometidos na medida em
que a empresa proponente
seja aprovada no Processo de
Seleção e que haja celebração
do contrato nos termos do
item 8.2.

Os recursos somente serão
comprometidos na medida em
que a empresa proponente
seja aprovada no Processo de
Seleção e que haja celebração
do contrato nos termos do
item 8.3.

7.1.1.8. - Do Resultado Final da
Primeira Etapa

II. Maiores pontuações nos
Critérios II (Inovação), III
(Equipe) e I (Mercado,
Posicionamento e Produtos),
nesta ordem;

II. Maiores pontuações nos
Critérios III (Inovação), IV
(Equipe e Estrutura Societária)
e II (Mercado, Posicionamento
e Produtos), nesta ordem;

7.1.2.2

Após a apresentação haverá
até 15 (quinze) minutos para
perguntas e respostas dos
membros da Banca.

7.1.2.7

Os quesitos de avaliação têm
pesos iguais e serão pontuados
de 1 (um) a 5 (cinco),
considerando uma casa
decimal, para a formação da
Nota de Avaliação da Banca
Avaliadora.

Após a apresentação haverá
até 15 (quinze) minutos para
uma seção de perguntas e
respostas junto aos membros
da Banca.
Os quesitos de avaliação têm
pesos iguais e serão pontuados
de 1 (um) a 5 (cinco), sendo
que a Nota da Banca
Avaliadora será formada pela
soma das médias de cada
quesito, considerando uma
casa decimal.

Subitem c./II.

Ratificam-se os demais termos da presente Chamada Pública.

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2017
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep
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