
 

 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

O Parque Tecnológico da UFRJ e o Tecnopuc abrem as inscrições para o Conexão RIOxPOA [delas]. 
 
OBJETIVO 
O Programa objetiva incentivar o empreendedorismo feminino e a conexão entre as alunas e alumnis (ex-
alunas) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS).  
 
PÚBLICO-ALVO 
Alunas de graduação, pós-graduação ou alumnis da UFRJ e da PUCRS que desejam empreender.  
 
TURMAS E VAGAS 
O Programa disponibilizará duas modalidades de participação denominadas Grupo Imersão e Grupo 
Conhecimento.  
 

● No Grupo Imersão, as selecionadas participarão ativamente dos encontros pelo Zoom, formarão 
equipes com outras participantes e realizarão atividades em grupo, podendo participar do pitch ao final 
do programa e receber o certificado de conclusão.  
 
O Grupo Imersão contemplará até 50 participantes. Desse total, 25 vagas serão ofertadas para alunas 
e alumnis da UFRJ (Parque Tecnológico da UFRJ) e 25 vagas para alunas e alumnis da PUCRS 
(Tecnopuc). Das 25 vagas de cada Universidade/Parque, 20 serão ofertadas para as alunas com 
matrícula ativa e, até 5, para as alumnis.  
 

● No Grupo Conhecimento, as inscritas receberão acesso exclusivo para assistir aos conteúdos dos 
encontros – seja ao vivo ou através de gravações.  
 
O Grupo Conhecimento não terá limite de vagas.   

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

● A interessada deve ser aluna de graduação, pós-graduação ou alumni da UFRJ ou da PUCRS e ter o 
desejo de empreender.  
 

● Classificatórios: ordem de inscrição no programa e disponibilidade de participação informada no 
formulário de inscrição.  

 
As participantes serão ranqueadas conforme os critérios classificatórios e alocadas nas turmas: Grupo 
Imersão (até 50 vagas, obedecendo a distribuição de vagas para cada Universidade/Parque) ou Grupo 
Conhecimento.  

 

https://ufrj.br/


 

 

 
PROGRAMAÇÃO 
O programa é gratuito e está dividido em duas trilhas de conteúdo: a primeira será focada no empreendedor e 
nas suas competências e, a segunda no empreendimento e na sua ideação.  
 
As ações do programa acontecerão semanalmente no período de 24/03/2021 a 19/04/2021 e serão realizadas 
online. A abertura do programa acontecerá no dia 24/03/2021, de 15h as 17h. Os encontros relacionados à 
trilha do empreendedor ocorrerão às segundas-feiras, de 15h as 17h e os encontros relacionados à trilha do 
empreendimento às quartas-feiras, de 15h as 17h.  
 
 
BENEFÍCIOS 

● Talks com empreendedoras. 
● Conteúdos sobre ideação de negócios.  
● Networking com participantes de diferentes cursos e universidades.   

 

CRONOGRAMA 
Etapas Períodos 

1. Inscrição  08/03/2021 a 17/03/2021 
2. Seleção das participantes 18/03/2021 e 19/03/2020 
3. Divulgação dos resultados Até 22/03/2021 
4. Realização do programa 24/03/2021 a 19/04/2021 

 
 
PARTICIPAÇÃO 
O Parque Tecnológico da UFRJ e o Tecnopuc esperam que as participantes se dediquem ao máximo no 
Programa.  
 
Para o recebimento do certificado de conclusão, as participantes do Grupo Imersão deverão ter frequência 
mínima de 75% nos encontros e entregar as atividades propostas.  
 
 
INSCRIÇÕES  
A inscrição deverá ser realizada pela internet até às 23h59min do dia 17/03/2021, através do preenchimento 
do formulário de inscrição.  
Para participar acesse o Link de Inscrição 
 
 
INFORMAÇÕES 
Para quaisquer esclarecimentos adicionais ou dúvidas, entre em contato com as equipes do Programa, através 
dos e-mails articulacoes@parque.ufrj.br ou tecnopuc.comunicacao@pucrs.br indicando no assunto “Programa 
Conexão RIOxPOA [delas]”.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ijC44ASALkS9PewzPXgJt8x3b7bVTWlFlzACAw9LHLZUNFNQWjRDUEkzV0k2VzE4WVRBMzU0TTBCQi4u
mailto:articulacoes@parque.ufrj.br
mailto:tecnopuc.comunicacao@pucrs.br

