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1. Disposições gerais 

1.1. O Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa (CenTev), órgão da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), torna pública a abertura da presente chamada para a seleção 

de equipes e projetos para integrar o Programa tecnoPARQ Acelera, e convida a todos os interessados 

a se inscreverem de acordo com os termos dessa Chamada.  

1.2. O Parque Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ) é órgão vinculado ao CenTev, que tem por 

finalidade abrigar empresas de base tecnológica, unidades de pesquisa e/ou de desenvolvimento 

tecnológico, empresas graduadas pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do CenTev, 

empresas-âncoras e estruturas de apoio empresarial.  

1.3. O “tecnoPARQ Acelera” é um programa de aceleração de startups do tecnoPARQ, voltado 

exclusivamente aos setores e às tecnologias estratégicas, definidas para essa Chamada. 

2. Dos objetivos do tecnoPARQ Acelera 

2.1. Promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas, consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento econômico e social, conforme Anexo I dessa Chamada que contemplam, nessa 

edição, três grandes áreas denominadas: Forestry 4.0; AgroInova e Avança Café. 

2.2. Preparar projetos de novas empresas para futuro ingresso no Programa de Incubação. 

2.3. Auxiliar a criação de novas empresas de base tecnológica que contribuam para o processo de 

povoamento do tecnoPARQ, gerando emprego e renda de qualidade. 

2.4. Ampliar as possibilidades de sucesso das empresas nascentes de base tecnológica criadas a partir 

dos projetos desenvolvidos no tecnoPARQ. 

2.5. Difundir a cultura da inovação e do empreendedorismo de base tecnológica junto à comunidade, 

estimulando a criação de spin-offs acadêmicas. 

2.6. Promover a interação entre estudantes, professores, pesquisadores e empreendedores, bem como 

entre instituições de ensino e pesquisa, empresas, órgãos governamentais, agentes financeiros e 

sociedade. 

3. Do tecnoPARQ Acelera 

3.1. O tecnoPARQ Acelera é um programa de aceleração para a criação de novas empresas de base 

tecnológica a partir do desenvolvimento de tecnologias consideradas estratégicas, dividido em 

três fases: 

3.1.1. Fase 1 – Lançamento do tecnoPARQ Acelera – Esse estágio tem por objetivo a difusão 

da cultura da inovação e do empreendedorismo, bem como auxiliar na criação das 

equipes participantes. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

3.1.1.1. Lançamento da Chamada – Evento de lançamento, realizado na UFV, com o 

objetivo de apresentar o Programa e o Edital à comunidade.  

3.1.1.2. Meetup 1 – Evento de networking com a finalidade de discutir os temas 

relacionados à inovação e os detalhes do tecnoPARQ Acelera. 

3.1.1.3. Hackthon – Esse evento ocorre durante um final de semana e tem por 

finalidade montar as equipes multidisciplinares e colocá-las frente aos 

desafios que serão trabalhados ao longo do programa de aceleração.  

3.1.1.4. Meetup 2 – Evento de networking com a finalidade de discutir os temas 

relacionados às tendências dos setores agrícola e florestal no Brasil.  

3.1.2. Fase 2 – Prospecção e seleção das equipes – Nessa fase, as equipes que participarão 

do Programa serão selecionadas mediante uma banca de avaliação. Durante essa fase, 
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a equipe do Innovation Link e do tecnoPARQ Acelera proverá suporte aos inscritos 

para a composição das equipes e apresentação à banca de avaliação. 

3.1.3. Fase 3 – Aceleração dos Projetos – Essa etapa será composta por workshops e 

assessorias com objetivo de desenvolver o Plano Tecnológico do Projeto, bem como o 

modelo de negócio das startups selecionadas na Fase 2. 

3.2. Ao final da Fase 3, acontecerá o Demoday, dedicado à apresentação dos pitches das startups 

participantes a investidores e parceiros convidados pelo tecnoPARQ.  

3.3. O cronograma completo do tecnoPARQ Acelera está no Anexo II dessa Chamada. 

4. Das condições de participação no tecnoPARQ Acelera 

4.1. A inscrição para a Fase 1 é individual, e poderá ser feita conforme especificado abaixo: 

4.1.1.  A inscrição do evento lançamento é individual e pode ser feita pelo site do 

tecnoPARQ: http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera. 

4.1.2. A inscrição do Meetup 1 é individual e pode ser feita pelo site do tecnoPARQ: 

http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera. 

4.1.3. A inscrição do Hackathon é individual e pode ser feita pelo site da Funarbe: 

https://eventos.funarbe.org.br/detalhes/hackathon-%E2%80%93-agro-forest. 

4.1.4. A inscrição do Meetup 2 é individual e pode ser feita pelo site do tecnoPARQ: 

http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera. 

4.2. A inscrição da equipe para a Fase 2 deverá ser feita, conforme especificado abaixo: 

4.2.1. A equipe deverá ser inscrever para o desenvolvimento de uma das soluções 

tecnológicas apresentadas no Anexo 1. Soluções e propostas apresentadas fora desse 

escopo não serão consideradas para essa chamada. 

4.2.2. A inscrição deverá ser feita por um integrante da equipe até o dia 31 de janeiro de 

2020, pelo site da Funarbe: https://eventos.funarbe.org.br/detalhes/tecnoparq-acelera. 

4.2.3. Deverá ser pago o boleto de inscrição no valor de cem reais (R$100,00). 

4.2.4. Os seguintes documentos devem ser enviados para o e-mail novosnegocios@ufv.br:  

4.2.4.1.  Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do 

 comprovante de residência de todos os integrantes da equipe; 

4.2.4.2.  Comprovante de pagamento do boleto gerado na plataforma da Funarbe; 

4.2.4.3.  Slides para apresentação à Banca de Seleção. 

4.2.5. No endereço eletrônico http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera 

está exposto um formulário que deverá ser preenchido por cada equipe participante. 

4.2.6. A não apresentação dos documentos obrigatórios e o não preenchimento adequado das 

informações solicitadas no formulário de inscrição impedirá a participação da proposta 

no processo seletivo. 

4.2.7. O Programa não se responsabiliza por inscrições não recebidas por questões de ordem 

técnica, falha na comunicação, ou qualquer outro fator que impossibilite a transmissão 

de dados. 

4.3. Poderá se inscrever na Fase 2 a equipe que atenda as seguintes condições: 

4.3.1. Composta por, no mínimo, 3 (três) integrantes. 

4.3.2. Pelo menos um membro da equipe deverá ser professor da UFV. 

http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera
http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera
https://eventos.funarbe.org.br/detalhes/hackathon-%E2%80%93-agro-forest
http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera
https://eventos.funarbe.org.br/detalhes/tecnoparq-acelera
mailto:novosnegocios@ufv.br
http://www.centev.ufv.br/pt-BR/servico/tecnoparq-acelera
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4.3.3. Um dos integrantes deverá ter participado das atividades da Fase 1 do tecnoPARQ 

Acelera. 

4.3.4. Aceite as regras e condições dessa Chamada. 

4.4. A inscrição da equipe para a Fase 3 do tecnoPARQ Acelera é condicionada à aprovação na Fase 

2, mantidas as condições do item 4.3. 

5. Apoio oferecido pelo tecnoPARQ Acelera 

5.1. O tecnoPARQ Acelera colocará à disposição dos participantes os seguintes serviços: 

5.1.1. Apoio para o desenvolvimento do Plano Tecnológico, ao longo de toda a Fase 3, de 

aceleração 

5.1.2. Atividades para aceleração do modelo de negócio, por meio de assessorias provida 

pela equipe do CenTev. 

5.1.3. Programa de Mentoria, de acordo com as necessidades tecnológicas e de negócios da 

equipe para o planejamento da equipe, durante a Fase 2, e para planejamento da startup, 

na Fase 3. 

5.1.4. Espaço de coworking (espaço para trabalho compartilhado) no tecnoPARQ durante a 

Fase 2 e Fase 3.  

5.1.5. Networking, como acesso a investidores e grandes empresas. 

5.1.6. Preparação da startup para ingresso na Incubadora. 

5.2. O tecnoPARQ reserva-se no direito de alterar os serviços oferecidos pelo tecnoPARQ Acelera 

conforme as necessidade e circunstâncias do Programa.  

5.3. O CenTev reserva-se no direito de alterar o cronograma e programação descritos, ocasião em que 

divulgará o novo cronograma no endereço www.centev.ufv.br e nas redes sociais do tecnoPARQ. 

5.4. Restrições do tecnoPARQ Acelera: 

5.4.1. Os recursos para o desenvolvimento das tecnologias e de negócio é de inteira 

responsabilidade da equipe. 

5.4.2. As equipes selecionadas não receberão nenhum financiamento para estadias, 

alimentação e deslocamento, estes custos são de total responsabilidade de cada equipe. 

5.4.3. A equipe deverá respeitar as regras de Propriedade Intelectual da UFV, quando 

aplicável. 

6. Da seleção da Fase 2 do tecnoPARQ Acelera 

6.1. Esta é uma etapa presencial, onde a equipe fará uma apresentação de 10 minutos sobre a sua 

proposta de solução tecnológica, conforme as áreas estratégicas definidas em 2.1, para uma banca 

avaliadora. 

6.2. A banca avaliadora terá 10 minutos para dirimir dúvidas. 

6.3. Dos critérios de avaliação para a seleção: 

6.3.1. Compreensão da equipe sobre a solução tecnológica a ser desenvolvida. 

6.3.2. Plano para o desenvolvimento da tecnologia. 

6.3.3. Capacidade da equipe para o desenvolvimento da tecnologia. 

6.3.4. Grau de impacto e inovação da solução proposta. 

6.3.5. Modelo de negócio da startup. 

http://www.centev.ufv.br/
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6.4. As informações fornecidas pelos candidatos serão tratadas como confidenciais pela equipe do 

tecnoPARQ Acelera. 

6.5. A banca de avaliação da Fase 2 será composta da seguinte forma: 

Forestry 4.0 AgroInova Avança Café 

Coordenação do tecnoPARQ Coordenação do tecnoPARQ Coordenação do tecnoPARQ 

Representante da SIF Representante do Senar Representante da Embrapa 

Representante do SEED Representante do SEED Representante do SEED 

Representante da PPG* Representante da PPG Representante da PPG 

Representante das empresas do 

tecnoPARQ 

Representante das empresas do 

tecnoPARQ 

Representante das empresas do 

tecnoPARQ 

*PPG- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFV 

7. Das disposições finais 

7.1. Sempre que o projeto envolver a utilização de equipamentos, laboratórios ou outros bens 

localizados em departamentos ou órgãos da UFV, a equipe deverá providenciar, quando 

aplicável, o Contrato de Compartilhamento de Laboratório, com o apoio da Comissão 

Permanente de Propriedade Intelectual da UFV (CPPI). 

7.2. A UFV, o CenTev, o tecnoPARQ e as demais instituições envolvidas não responderão, em 

nenhuma hipótese, por obrigações assumidas pelos participantes do tecnoPARQ Acelera junto a 

fornecedores e terceiros. 

7.3. As questões referentes à propriedade intelectual serão tratadas caso a caso, considerando-se o 

grau de envolvimento da UFV e dos participantes. É de responsabilidade das partes envolvidas 

na execução das atividades, tanto da UFV quanto dos participantes, assegurar o sigilo sobre os 

resultados alcançados, parciais ou finais, até que estes tenham sido adequadamente avaliados e, 

quando for o caso devidamente protegidos. Somente poderá ocorrer a divulgação ou a publicação, 

após aprovação expressa dos envolvidos, por escrito. 

7.4.  A candidatura em resposta a essa Chamada configura a aceitação do proponente dos termos deste 

por parte do proponente. 

7.5.  A qualquer tempo, essa Chamada poderá ser revogada ou anulada, por motivo de interesse 

público, a critério do CenTev ou da UFV, no todo ou em parte, sem que isto implique o direito à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

7.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo CenTev. 
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Anexo 1 – Soluções tecnológicas a serem desenvolvidas no tecnoPARQ Acelera 

 

FORESTRY 4.0 

Fertilização just in 

time 

O desenvolvimento da tecnologia de fertilização just in time é uma aplicação conjunta das 

tecnologias de Machine Learning, Big Data e Inteligência Artificial. Espera-se que ela seja 

capaz de analisar a composição e parâmetros de fertilidade do solo e obter os resultados em 

tempo real. Também será possível tomar decisões com base em um banco de dados e aplicar 

os insumos para a correta adubação do solo de maneira automatizada, em tempo real (just in 

time). Como resultados de sua aplicação tem-se a economia de tempo, economia de insumos, 

menor custo de produção e menor demanda por mão de obra no processo de análise e 

tratamento de solo no setor florestal.  

VANT Florestal 

A tecnologia plataforma de Veículos Aéreos não-Tripulados (VANTs) para o setor Florestal, 

deverá ser desenvolvida com objetivo de otimizar e padronizar o uso do equipamento para as 

operações de Silvicultura, Logística, Colheita e Transporte. Espera-se adequar o uso formal 

para estas atividades que resultem em melhoramento da tomada de decisão, planejamento 

tático e estratégico com mais informações, por meio de conectividade e processamento de 

imagens, que levem ao melhor controle das atividades e diminuição de custos operacionais. 

Capina Elétrica 

A Capina Elétrica é um método alternativo para a supressão de mato competição em talhões 

florestais. Como não utiliza agentes químicos, se mostra uma excelente opção para o controle 

de baixo impacto, porém, a tecnologia precisa de intensivo desenvolvimento tecnológico para 

se tornar economicamente viável e efetiva na operação florestal. 

Captação e análise 

de dados do campo 

A Plataforma tem a função de sistematizar e compilar a coleta de dados e informações vindas 

dos talhões, no campo, e correlacionar e analisar os dados por meio de relatórios com gráficos, 

tabelas e outras ferramentas de tratamento e análise estatística de dados.  

Identificação e 

caracterização de 

mudas 

A tecnologia se posicionará no mercado como uma facilitadora no processo de inspeção de 

mudas, em viveiros florestais, através de automatização e outros conceitos da indústria 4.0. A 

tecnologia deverá se basear em dois pilares, o hardware, para identificar nas plantas os 

parâmetros de decisão, e o software, para analisar e caracterizar as mudas. 
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AGROINOVA 

Ordenha 

sustentável 

mecanizada 

A finalidade da tecnologia é desenvolver um projeto de ordenha mecânica sustentável, baseada 

em tecnologias já utilizadas para a extração automática do leite, porém visando maior 

viabilidade econômica da adoção do sistema por produtores de pequeno porte. Espera-se reduzir 

a carga de trabalho manual, com maior monitoramento da frequência de ordenha de cada vaca 

individual com base no nível de produção ou estágio de lactação, trazendo para os pecuaristas 

maior competitividade e produtividade no mercado, além de reduzir e controlar custos e garantir 

padrão de qualidade. 

Sistema de 

irrigação e 

fertirrigação 

automatizado 

O sistema visa integrar o processo de tomada de decisão e de automatização da irrigação e 

fertirrigação para determinada cultura, em um sistema que utilize Internet of Things (loT), 

projetado para a agricultura inteligente e de precisão, na qual o agricultor terá total autonomia 

para tomar decisões em relação a quantidade de água e nutrientes que o solo precisa, tendo 

como base alguns parâmetros mais significativos. Outro ponto importante será propor um 

software para executar processos de tomada de decisão de forma autônoma em determinados 

períodos de extrema urgência e necessidade hídrica do solo, para manter o bom controle e 

progresso das culturas plantadas.  

Plataforma digital 

de análise de 

dados 

Criar e estruturar uma plataforma que vise suprir o grande problema que pequenos e médios 

produtores sofrem repetidas vezes devido a “privatização” de informação, em que grandes 

produtores conseguem ter acesso a tendências de mercado de forma muito mais rápida e prática. 

Dessa forma, a expansão de bancos de dados e indicadores de sustentabilidade, sendo gerido 

por pessoas de alta capacitação profissional, de forma prática e rápida se torna um ponto chave 

para o crescimento de pequenos e médios produtores.  

Pulverizador 

aranha 

Projetar um pulverizador autônomo de baixo valor de produção, voltado para atingir 

principalmente o mercado de pequenos produtores das áreas de olerícolas, flores e demais 

culturas cultivadas em canteiros, sendo culturas que necessitam muito da prática de 

pulverização, porém sofrem com mal-uso da mesma. Vale ressaltar que os sistemas autônomos 

atuais são extremamente tecnificados e para um cultivo de grandes dimensões ou em ambiente 

protegido. 

Mapas de 

agricultura de 

precisão 

Os métodos de análise de solo atuais, além de custosos, demoram muito para serem realizados, 

algo em torno de 15 dias para entrega de um resultado de análise, estes pontos ainda são gargalos 

da agricultura de precisão, que é voltada a doses de produtos precisas por plantas em uma 

determinada área. Para a agricultura de precisão são necessários mapas do terreno, que em sua 

maioria são obtidos através da análise do solo. A partir desse contexto, a estruturação 

tecnológica de mapas de agricultura de precisão com resultados rápidos e acessíveis a todos os 

níveis se torna ponto chave para o desenvolvimento da agricultura de precisão. 

Monitoramento de 

transporte do leite 

cru 

Estruturar processos que auxiliem em maior controle e monitoramento de toda a cadeia do leite 

cru, voltada para suprir as normas de produção e transporte, que abrange a verificação do estado 

sanitário do rebanho, os processos de ordenha, o armazenamento, conservação do leite e o 

transporte até o laticínio.  
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AVANÇA CAFÉ 

VANT’s - 

Veículos Aéreos 

Não Tripulado 

Análise de solo 

e campo 

Drones capazes de produzir informações precisas para analisar o solo antes 

do plantio da cultura, sugerindo através de programações lógicas baseadas em 

leituras de imagem os padrões de plantio o que ajuda a determinar a cultura 

mais adequada para uma terra específica. 

Monitoramento 

da colheita 

Monitoramento em tempo real em grandes áreas, de forma mais precisa e 

econômica, equipado com acessórios que fornece facilidade na imagem aérea 

para observar os nutrientes da cultura, os níveis de umidade e monitoramento 

de outros parâmetros necessários, além de principalmente monitorar 

condições da cultura e o estágio de plantio avaliando o amadurecimento da 

fruta até o momento de colheita ideal. 

Pulverização 

Equipar drones com uma variedade de sensores e câmeras para identificar 

áreas que estão sob estresse hídrico e concluir quais mudanças são 

necessárias. Ao mesmo tempo, utilizá-los para borrifar nutrientes foliares e 

pesticidas nas lavouras com precisão, especialmente em casos de emergência, 

economizando tempo e desperdício.  

Avaliação da 

fitossanidade 

Trabalhar com a varredura de culturas com sensores de luz visível e 

infravermelho para identificar quais plantas podem estar infectadas por 

bactérias, fungos, vírus e/ou nematóides além da disponibilidade de 

nutrientes, usando VANTs, isso pode ser feito com frequência e flexibilidade. 

A detecção precoce de tais problemas ajuda a evitar que a doença se espalhe 

para outras plantas ou áreas de cultivo. As imagens multiespectrais podem 

ajudar a detectar tanto doenças quanto deficiências nas fases iniciais, até 

mesmo antes de atingir o nível em que é possível detectar com o olho humano. 

Mecanização de 

colheita em locais 

de relevo 

Colhedora para 

declives 

Os plantios de café em Minas Gerais são em sua maioria desenvolvidos em 

uma situação com declive acentuado, o que gera muitos problemas 

operacionais. A colheita é processo que vem sendo o gargalo da produção. 

Desenvolver uma máquina capaz de realizar a colheita nestas situações seria 

de suma importância para a produção, otimizando processos que gastam 

muita mão de obra. 

Colheita 

mecanizada 

O desenvolvimento de uma colhedora mecanizada vem sendo uma das 

dificuldades do setor a muitos anos e também é um produto extremamente 

custoso, sendo inviável aos pequenos produtores. A partir desse contexto, 

trabalhar no desenvolvimento de equipamentos mecanizados que visam uma 

viabilidade da colheita para pequenos produtores seja no processo de 

mecanização completa ou “manual mecanizada”, que diminua custos e tempo 

da colheita. 

Projetos voltados 

para pós-colheita 

SECAGEM 

DO CAFÉ 

O processo de secagem tem demandado novos conhecimentos técnicos e 

operacionais no sentido de preservar as qualidade obtidas no campo, para 

obter os cafés especiais, com isso, a proposta visa o aprimoramento de 

secadores mecânicos, aplicando processos de intermitência automatizado e 

programado, submetendo o produto a intervalos subsequentes de repouso, 

permitindo que ocorra a migração de água sob menor tensão e assim os efeitos 

de estresse térmico são reduzidos. Além disso a tecnologia é proposta para 

reduzir o tempo e o custo de secagem. 

Padronização 

da análise da 

bebida via 

sensoriamento 

Os padrões de bebidas do café são obtidos a partir de testes de prova, no 

entanto, esta é uma prática que tende a ser pouco padronizada onde cada 

provador pode gerar um índice de qualidade próprio, obtendo assim, 

diferenças entre eles. A proposta objetiva a criação de um processo capaz de 

avaliar diferentes parâmetros e gerar um índice padronizado para café de 

qualquer local. Além do processo é necessário o desenvolvimento de um 

aparelho que possa fazer as avaliações e pontuar o café para posterior 

comercialização. 

Gestão da pós-

colheita 

O processo de colheita e seu posterior processamento até a chegada no 

consumidor final é dos mais importantes se tratando da qualidade da bebida, 

devido a isto é de suma importância a boa gestão e execução de todos os 
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processos envolvidos. Visando todo o sistema atual com métodos de IoT e 

Big Data, pode ser desenvolvido um sistema de gestão eficiente envolvendo 

todas as etapas, até a comercialização do produto, com todos os dados 

acessíveis ao público, o que auxilia a agregar valor no produto final, e melhora 

a eficiência da cadeia produtiva. 

Técnica de 

fertirrigação para 

o café de 

montanhas 

A fertirrigação já é um processo bastante desenvolvido na agricultura, principalmente nas 

culturas de alto valor agregado, ou regiões de clima instável, no entanto ainda não é trabalhada 

na maioria das regiões cafeeiras de Minas Gerais. O sistema de fertirrigação pode reduzir muitos 

custos operacionais como a adubação e a aplicação via solo, além de controlar ciclos da cultura, 

trazendo uma colheita mais uniforme. 
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Anexo 2 – Cronograma do tecnoPARQ Acelera 

 

Atividade Data Fase 

Lançamento da chamada 21/10/2019 Fase 1 

Meetup 1 13/11/2019 Fase 1 

Hackathon 15/11/2019 a 17/11/2019 Fase 1 

Meetup 2 10/12/2019 Fase 1 

Suporte para o desenvolvimento das 

equipes 
11/12/2019 a 24/01/2020 Fase 2 

Seleção das equipes 03/02/2020 Fase 2 

Plano tecnológico 07/02/2020 Fase 3 - WS 1 

Plano tecnológico e metodologias ágeis 14/02/2020 Fase 3 - WS 2 

Orientação jurídica  
06/03/2020 Fase 3 - WS 3 

Propriedade Intelectual 

Dor de mercado 
13/03/2020 Fase 3 - WS 4 

Validação 

 Pitch 
20/03/2020 Fase 3 - WS 5 

Apresentação de alto impacto 

Mercado e Descoberta do cliente 
27/03/2020 Fase 3 - WS 6 

Proposta de valor e Modelagem de Negócios 

Marketing e vendas 03/04/2020 Fase 3 - WS 7 

MVP 07/04/2020 Fase 3 - WS 8 

Go to market 
17/04/2020 Fase 3 - WS 9 

Technology Roadmap (TRM) 

Plano financeiro 24/04/2020 Fase 3 - WS 10 

Apresentação do plano tecnológico 28/04/2020 Fase 3 - WS 11 

Demo Day 08/05/2020 Ação Final 

WS - workshop 


