Manual da Start Up

SPEEDLAB - 5ª EDIÇÃO
CRITT UFJF - Transformando ideias em negócios

O QUE É O SPEEDLAB?
É um programa realizado pelo CRITT para
criar e auxiliar no desenvolvimento de
startups, executando um trabalho de
capacitação que vai desde a fase de
ideação até o ingresso no mercado.

PARA QUEM É INDICADO?
O SpeedLab é para você que tem uma ideia
de negócio de cunho tecnológico e quer
tirá-la do papel ou desenvolvê-la. É para
você que quer se capacitar e tem fome de
empreender, independente da idade, sendo
necessário apenas uma equipe de 2 a 4
integrantes!

O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO
PROGRAMA?
O Speed Lab é dividido em 2 fases!

1ª Fase:
Noções básicas sobre empreendedorismo e como
desenvolver a sua ideia;
Validar o problema que seu negócio pretende resolver e a
solução apresentada;
Como montar um Pitch do seu negócio;
Criar um modelo de negócio adequado;
Desenvolver habilidades e conhecer ferramentas para
auxiliar no processo;
Reuniões de acompanhamento semanais com materiais
complementares.

2ª Fase:
Conceituar e desenvolver um MVP (mínimo produto viável);
Metodologia Scrum para gestão de projetos e de pessoas;
Conceitos de marketing e vendas para captar clientes e
expandir a marca;
Planejamento estratégico do negócio;
Aspectos jurídicos e financeiros de um negócio;
Acesso ao nosso banco de mentores com reuniões
semanais.

MENTORES DO SPEEDLAB

Raphael Mendes
- Brownie do Rapha Alimentos Eireli -

Carolina Fonseca
- Extraclass -

Renan Caixeiro
- E-Dialog -

Gustavo Oliveira
- HANDCOM -

Glauciane Lopes
- Ciane Lopes Marketing e Negócios -

Priscila Pinheiro
- Sorella Consultoria

Fernanda Fonseca
- Mais.im -

Márcio Francoi
- Mais.im -

Letícia Araújo
- Treinar Mais -

Andre Pena
- Tessian -

Tiago Gouvêa
- App Masters -

Wilson Caldeira
- Caldeira Marketing -

COMO O SPEEDLAB VAI IMPULSIONAR
O SEU NEGÓCIO?
Contato com outros empreendedores da região

Apresentação do negócio e validação de Pitch

Atividades avaliadas por especialistas da área

Mentoria com empreendedores externos

Apresentação de ferramentas que auxiliam gestão,
planejamento e marketing da empresa

RESULTADOS ANTERIORES
3 edições em 2019 e 1 edição em 2020

58 Startups atendidas

25 startups mentoradas na 2

º

fase do programa

Áreas trabalhadas: saúde, serviços, jurídico,
educação, impacto social, finanças, vendas,
segurança, esporte, alimentação, drones,
agronegócio, construção civil, energia, gestão
pública

FAÇA SUA INSCRIÇÃO!
As inscrições vão até o dia 15 de outubro de 2020
pela página do evento:
http://bit.ly/5speedlab

Início do programa: 19 de outubro de 2020

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco!
pre.critt@gmail.com

