
REGULAMENTO TEC AGRO

Inscrições para startups

Pollen Parque Científico Tecnológico

09 de Setembro de 2021.

O Pollen Parque Científico e Tecnológico regula o lançamento das inscrições para participação

do TEC AGRO e convida startups Catarinenses a inscreverem propostas de inovação para o setor

de agronegócio, para o estande virtual de apresentação de soluções que a sua startup desenvolve,

promovendo o empreendedorismo, inovação e disseminação de novos negócios.

1. OBJETIVO

Selecionar e apoiar projetos novos ou aprimorados, voltados ao desenvolvimento de produtos

(bens e/ou serviços) ou processos inovadores do setor de agroindústria do estado de Santa

Catarina, promovendo o incremento da competitividade para o avanço do setor catarinense, por

meio da TEC AGRO.

2.CRONOGRAMA

Cronograma de atividades, submissões e divulgação de participação e aprovação:

ETAPAS DATAS

Lançamento do Regulamento 09/09/2021
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Submissão das Propostas 10/09/2021 á 24/09/2021

Divulgação das Propostas Deferidas 29/09/2021

Envio de informações adicionais 29/09/2021 á 01/09/2021

Participação do TEC AGRO 05/10/2021 e 06/10/2021

3. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS

3.1 A proposta deverá ser submetida no formulário pelo link

https://eventotecagro.com.br/cadastro-startup, conforme cronograma previsto neste regulamento.

O preenchimento do Formulário Eletrônico deverá ser realizado pelo(a) Coordenador(a) da

proposta seguindo as orientações contidas neste regulamento.

3.2 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo

final de recebimento estabelecido neste regulamento.

3.3 Não serão aceitas propostas submetidas que não estejam enquadradas nos segmentos

descritos no regulamento aqui divulgado.

4. INSCRIÇÃO

Para submissão das propostas cada startup deverá submeter os seguintes dados pelo link

https://eventotecagro.com.br/cadastro-startup com as seguintes informações:

1. Nome da empresa;

2. Telefone para contato;

3. CNPJ;

4. Imagem para totem;

5. Logomarca para listagem;

6. Link de Vídeo do Youtube;

2

https://eventotecagro.com.br/cadastro-startup


7. Descrição do seu negócio;

8. Link do seu instagram;

9. Link do seu facebook;

10. Linkedin;

11. E-mail para contato;

12. Site;

13. Contatos Whatsapp;

5. ÁREAS DE INTERESSE

Escolha uma das áreas de interesse relacionadas e apresente um projeto inovador, que envolva:

1. Agro Indústria e inovações no campo;

2. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC);

3. Internet of Things (IoT);

4. Inteligência Artificial;

5. Sensoriamento;

6. Robótica;

7. Automação;

8. Biotecnologia;

9. Nanotecnologia;

10. Bioinformática;

11. Desenvolvimento de Bioprodutos;

12. Comunicação Multimídia;

13. Drones;

14. Entre outras inovações que possibilitem maior previsibilidade, produtividade e eficiência

no campo
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6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

A TEC AGRO disponibilizara a relação dos projetos aprovados pelo e-mail cadastrado no ato da

inscrição, nos prazos previstos, conforme cronograma deste regulamento.

4


