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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF, inscrita no CNPJ 

21.195.755/0001-69, com sede na Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário, Bairro 

São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – Minas Gerais, por meio da DIRETORIA DE 

INOVAÇÃO, representada por seu Diretor de Inovação, Fabrício Pablo Virgínio de Campos, no uso 

de suas atribuições legais e regimentares, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, 

cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. O item 3.2 passa a vigorar com a seguinte alteração: “Período de inscrição: as inscrições 

serão realizadas exclusivamente online, através dos link indicado no item 3.1 deste edital, no 

período de 22 de fevereiro de 2022 a 20 de março de 2022 (até às 22h)”. 

2. O item 4.3 passa a vigorar com a seguinte redação: “Segunda fase: serão selecionadas até 

10 (dez) ideias e/ou negócios tecnológicos e/ou inovadores. As equipes selecionadas na primeira 

fase serão convocadas para participarem do programa “Workshops de Modelagem e 

Refinamento dos Negócios”, que têm como objetivo apresentar metodologias e ferramentas que 

serão aplicadas na estruturação de um projeto de negócios e capacitarão as candidatas para a 

Terceira fase de seleção. Os Workshops ocorrerão entre os dias 28 a 31 de março de 2022, 

sempre às 19 horas de Brasília. É obrigatória a presença de pelo menos 1 (um) integrante por 

equipe em cada um dos dias dos Workshops, sob pena de desclassificação. Todos os Workshops 

acontecerão online, ou seja, em ambiente virtual, em plataforma a ser designada pela Comissão 

Organizadora do Adas Tech.” 

3. O item 4.4 passa a vigorar com a seguinte redação: “Terceira fase: a equipe deverá 

apresentar, em forma de Pitch, seu modelo de negócio tecnológico e/ou inovador e será(ão) 

avaliada(s) por uma banca especializada. A avaliação final, que será online, ocorrerá no dia 07 

de abril de 2022, às 19 horas de Brasília.” 

4. O item 5.1 passa a vigorar com a seguinte redação: “A Primeira Fase do Edital, que contará 

com as inscrições online, por meio do preenchimento e submissão  do Formulário de Inscrição, 

acontecerá no período de 22 de fevereiro de 2022 a 20 de março de 2022 (até às 22h), com a 

análise das ideias de negócios tecnológicas e/ou inovadoras, sendo a divulgação do resultado 

parcial no dia 22 de março de 2022, até às 18h. 

5. O item 5.2 passa a vigorar com a seguinte redação: “No caso de Recurso quanto à Primeira 

Fase, deverá o mesmo ser encaminhado EXCLUSIVAMENTE entre os dias 23 e 25 de março de 



2022, até às 12h, para o e-mail do Setor de Empreendedorismo do Critt (emp.critt@ufjf.edu.br).” 

6. O item 5.4 passa a vigorar com a seguinte redação: “O Resultado dos Recursos e o 

Resultado Final da Primeira Fase serão divulgados no dia 25 de março de 2022, até as 18h, no   

endereço   eletrônico: https://www.ufjf.br/critt/. Sendo de responsabilidade da(s) candidata(s) 

acompanhar(em) a publicação do resultado.” 

7. O item 5.5 passa a vigorar com a seguinte redação: “A Segunda Fase (Workshops de 

Modelagem e Refinamento dos Negócios) será realizada entre os dias 28 a 31 de março de 2022, 

às 19h de Brasília, em ambiente virtual/online a ser informado, por e-mail, às equipes 

aprovadas.” 

8. O item 5.6 passa a vigorar com a seguinte redação: “A Terceira Fase (apresentação de 

Pitch) ocorrerá no dia 07 de abril de 2022, às 19h em encontro online/virtual.” 

9. O item 5.7 passa a vigorar com a seguinte redação: “O Resultado Final será divulgado 

imediatamente após o término das apresentações e do julgamento pela banca avaliadora de todos 

as ideias de negócios tecnológicas e/ou inovadoras (no formato de Pitch) e ocorrerá no dia 07 de 

abril de 2022.” 

10. O item “8. Cronograma” passa a vigorar com a seguinte redação (alterações em destaque): 

Etapa Período 

Inscrições 22/02/22 a 20/03/22 

Painéis Adas Tech Week 08/03 a 11/03/22, 19h 

Seleção e Divulgação do Resultado Parcial 22/03/22, no endereço 

eletrônico: https://www.ufjf.br/critt/ 

Recursos 23/03/22 a 25/03/22, até às 12h, para o e- 

mail do Setor de Empreendedorismo do 

Critt (emp.critt@ufjf.edu.br) 

Divulgação das 10 selecionadas para participar do 

programa 

25/03/22, a partir das 18h, no 

endereço eletrônico: https://www.ufjf.br/critt/ 

Segunda Fase - Workshops 28/03/22 a 31/03/22, 19h00min (segunda a 

quinta) 

Terceira Fase e Resultado Final – 

apresentação dos Pitchs 

07/04/22, às 19h 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

Juiz de Fora, 14 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fabrício Pablo Virgínio de Campos 

Diretor de Inovação - UFJF 
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