
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3 DO EDITAL 01/2023 

A Diretoria de Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso de suas 
atribuições  legais,  considerando o Edital  do  Adas Tech – Edição  2023 que dispõe sobre a 
seleção de equipes para o programa de fomento ao empreendedorismo tecnológico feminino, 
resolve:

I. Retificar o item “4.3 Segunda fase”, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
“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  22 a 28 de 
março de 2023, sempre a partir das 18 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.”

Leia-se:
“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  22 a 30 de 
março de 2023, sempre a partir das 18 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.”

II. Retificar  o item “5.5 DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E RECURSO”,  passando a 
constar a seguinte redação:

Onde se lê:
“5.5 A Segunda Fase (Workshops  de Modelagem e Refinamento dos Negócios)  será 
realizada entre os dias 22 a 28 de março de 2023, a partir das 18h de Brasília, em 
ambiente virtual/online a ser informado, por e-mail, às equipes aprovadas.”



Leia-se:
“5.5 A Segunda Fase (Workshops  de Modelagem e Refinamento dos Negócios)  será 
realizada entre os dias 22 a 30 de março de 2023, a partir das 18h de Brasília, em 
ambiente virtual/online a ser informado, por e-mail, às equipes aprovadas.”

III. Retificar o item “8. CRONOGRAMA”, passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:

Etapa Perío
do

Inscrições 10/01/23 a 10/03/23
Painéis Adas Tech Week 13/03 a 14/03/22, 19h
Seleção e Divulgação do Resultado 
Parcial

15/03/23, no endereço
eletrônico: 
https://www.ufjf.br/critt/

Recursos 16/03 a 21/03, até às 12h, 
para o e- mail do Setor de 
Empreendedorismo do
Critt (emp.critt@gmail.com)

Divulgação das 10 
selecionadas para participar 
do programa

21/03, a partir das 
18h, no endereço 
eletrônico:
https://www.ufjf.br/critt/

Segunda Fase - Workshops - 
AdasTechWeek

22/03 a 28/03, 19h00min 

Terceira Fase e Resultado Final –
apresentação dos Pitchs

05/04 às 19h - on-line 

Leia-se:

Etapa Perío
do

Inscrições 10/01/23 a 10/03/23
Painéis Adas Tech Week 14/02 a 16/02/22, 19h
Seleção e Divulgação do Resultado 
Parcial

15/03/23, no endereço
eletrônico: 
https://www.ufjf.br/critt/

Recursos 16/03 a 21/03, até às 12h, 
para o e- mail do Setor de 
Empreendedorismo do
Critt (emp.critt@gmail.com)

Divulgação das 10 
selecionadas para participar 

21/03, a partir das 
18h, no endereço 



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

Segunda Fase - Workshops - 
AdasTechWeek

22/03 a 30/03

Terceira Fase e Resultado Final –
apresentação dos Pitchs

05/04 às 19h - on-line 

Juiz de Fora, 10 de março de 2023

Ana Carolina Antunes Vidon
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